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Ändringsförslag 66
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) För att säkerställa den fria rörligheten 
för produkter inom unionen måste det 
garanteras att de uppfyller krav som ger ett 
starkt skydd för allmänintressen såsom 
hälsa och säkerhet i allmänhet, hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen, 
konsumentskydd, miljöskydd och allmän 
säkerhet. Ett aktivt hävdande av dessa krav 
är en förutsättning för skyddet av dessa 
allmänintressen och för att skapa 
förutsättningar för rättvis konkurrens på 
varumarknaden i unionen. Det behövs 
därför bestämmelser om marknadskontroll 
och kontroller av produkter som förs in i 
unionen från tredjeländer.

(1) För att säkerställa den fria rörligheten 
för produkter inom unionen måste det 
garanteras att de uppfyller krav som ger ett 
starkt skydd för allmänintressen såsom 
hälsa och säkerhet i allmänhet, hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen, 
konsumentskydd, miljöskydd, 
immateriella rättigheter och allmän 
säkerhet. Ett aktivt hävdande av dessa krav 
är en förutsättning för skyddet av dessa 
allmänintressen och för att skapa 
förutsättningar för rättvis konkurrens på 
varumarknaden i unionen. Det behövs 
därför bestämmelser om marknadskontroll 
och kontroller av produkter som förs in i 
unionen från tredjeländer.

Or. de

Ändringsförslag 67
Constance Le Grip

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) För att säkerställa den fria rörligheten 
för produkter inom unionen måste det 
garanteras att de uppfyller krav som ger ett 
starkt skydd för allmänintressen såsom 
hälsa och säkerhet i allmänhet, hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen, 
konsumentskydd, miljöskydd och allmän 
säkerhet. Ett aktivt hävdande av dessa krav 
är en förutsättning för skyddet av dessa 

(1) För att säkerställa den fria rörligheten 
för produkter inom unionen måste det 
garanteras att de uppfyller krav som ger ett 
starkt skydd för allmänintressen såsom 
hälsa och säkerhet i allmänhet, hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen, rättvis handel, 
konsumentskydd, miljöskydd, 
immaterialrättsligt skydd och allmän 
säkerhet. Ett aktivt hävdande av dessa krav 
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allmänintressen och för att skapa 
förutsättningar för rättvis konkurrens på 
varumarknaden i unionen. Det behövs 
därför bestämmelser om marknadskontroll 
och kontroller av produkter som förs in i 
unionen från tredjeländer.

är en förutsättning för skyddet av dessa 
allmänintressen och för att skapa 
förutsättningar för rättvis konkurrens på 
varumarknaden i unionen, både på och 
utanför internet. Det behövs därför 
bestämmelser om marknadskontroll av 
fysisk såväl som elektronisk handel och 
kontroller av produkter som förs in i 
unionen från tredjeländer.

Or. fr

Motivering

Den inre marknaden erbjuder flera olika kanaler för att sälja produkter till konsumenter. 
Marknadskontrollen måste vara lika effektiv när det gäller traditionella kanaler som när det 
gäller den digitala marknaden. En produkts äkthet ger konsumenten garanti för att produkten 
är säker och uppfyller de krav som finns.

Ändringsförslag 68
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) I den här förordningen bör därför de 
bestämmelser i förordning (EG) 
nr 765/2008, direktiv 2001/95/EG och ett 
antal sektorsspecifika rättsakter inom 
unionens harmoniseringslagstiftning som 
rör marknadskontroll inarbetas, så att 
förordningen omfattar produkter inom både 
harmoniserade och icke-harmoniserade 
områden av unionslagstiftningen, oavsett 
om de är avsedda för eller sannolikt 
kommer att brukas av konsumenter eller 
yrkesmässiga användare.

(8) I den här förordningen bör därför de 
bestämmelser i förordning (EG) 
nr 765/2008, direktiv 2001/95/EG och ett 
antal sektorsspecifika rättsakter inom 
unionens harmoniseringslagstiftning som 
rör marknadskontroll inarbetas, så att 
förordningen omfattar produkter inom både 
harmoniserade och icke-harmoniserade 
områden av unionslagstiftningen, oavsett 
om de är avsedda för eller sannolikt 
kommer att brukas av konsumenter eller 
yrkesmässiga användare och om de säljs 
utanför eller på internet.

Or. en

Motivering

Det bör inte finnas någon skillnad i reglerna om marknadskontroll på och utanför internet, så 



AM\1002709SV.doc 5/185 PE516.934v02-00

SV

att internetmarknaden inte blir en inkörsport för osäkra produkter till EU-marknaden. Därför
bör marknadskontrollen omfatta produkterna inom den här förordningens 
tillämpningsområde oavsett deras distributionskanal.

Ändringsförslag 69
Constance Le Grip

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) I den här förordningen bör därför de 
bestämmelser i förordning (EG) 
nr 765/2008, direktiv 2001/95/EG och ett 
antal sektorsspecifika rättsakter inom 
unionens harmoniseringslagstiftning som 
rör marknadskontroll inarbetas, så att 
förordningen omfattar produkter inom både 
harmoniserade och icke-harmoniserade 
områden av unionslagstiftningen, oavsett 
om de är avsedda för eller sannolikt 
kommer att brukas av konsumenter eller 
yrkesmässiga användare.

(8) I den här förordningen bör därför de 
bestämmelser i förordning (EG) 
nr 765/2008, direktiv 2001/95/EG och ett 
antal sektorsspecifika rättsakter inom 
unionens harmoniseringslagstiftning som 
rör marknadskontroll inarbetas, så att 
förordningen omfattar produkter inom både 
harmoniserade och icke-harmoniserade 
områden av unionslagstiftningen, oavsett 
om de saluförs på eller utanför internet, 
eller är avsedda för eller sannolikt kommer 
att brukas av konsumenter eller 
yrkesmässiga användare.

Or. fr

Motivering

Den inre marknaden erbjuder flera olika kanaler för att sälja produkter till konsumenter. 
Marknadskontrollen måste vara lika effektiv när det gäller traditionella kanaler som när det 
gäller den digitala marknaden.

Ändringsförslag 70
Constance Le Grip

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) I den här förordningen bör en 
heltäckande ram för marknadskontroll i 
unionen fastställas. Det bör anges vilka 

(12) I den här förordningen bör en 
heltäckande ram för marknadskontroll i 
unionen fastställas. Det bör anges vilka 
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produkter som omfattas och vilka som inte 
gör det, och medlemsstaterna bör åläggas 
att organisera och genomföra 
marknadskontroll, utse 
marknadskontrollmyndigheter och ange 
dessas befogenheter och åligganden, och 
det bör slutligen vara medlemsstaternas 
ansvar att inrätta allmänna och 
sektorsspecifika program för 
marknadskontroll.

produkter som omfattas och vilka som inte 
gör det, och medlemsstaterna bör åläggas 
att organisera och genomföra 
marknadskontroll, utse 
marknadskontrollmyndigheter och ange 
dessas befogenheter och åligganden, och 
det bör slutligen vara medlemsstaternas 
ansvar att inrätta allmänna och 
sektorsspecifika program för 
marknadskontroll, av fysisk såväl som 
elektronisk handel.

Or. fr

Motivering

Den inre marknaden erbjuder flera olika kanaler för att sälja produkter till konsumenter. 
Marknadskontrollen måste vara lika effektiv när det gäller traditionella kanaler som när det 
gäller den digitala marknaden.

Ändringsförslag 71
Lara Comi

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) För att göra hela processen med 
marknadskontroller tydlig och lätt att följa 
för både marknadskontrollmyndigheter och 
ekonomiska aktörer bör stegen i den 
processen tydligt anges i förordningen i 
kronologisk ordning, från tidpunkten då 
marknadskontrollmyndigheter upptäcker 
en produkt som tros utgöra en risk till det 
att riskbedömningen läggs fram, 
korrigerande åtgärder vidtas av den 
ekonomiska aktören inom angiven tid och 
åtgärder vidtas av 
marknadskontrollmyndigheterna om de
ekonomiska aktörerna inte fullgör sina 
skyldigheter eller i brådskande fall. 

(14) För att göra hela processen med 
marknadskontroller tydlig och lätt att följa 
för både marknadskontrollmyndigheter och 
ekonomiska aktörer bör stegen i den 
processen tydligt anges i förordningen i 
kronologisk ordning, från tidpunkten då 
marknadskontrollmyndigheter upptäcker 
en produkt som tros utgöra en risk till det 
att riskbedömningen läggs fram, 
korrigerande åtgärder vidtas av den som 
ansvarar för den första försäljningen 
inom angiven tid och åtgärder vidtas av 
marknadskontrollmyndigheterna om de 
som ansvarar för den första försäljningen 
inte fullgör sina skyldigheter eller i 
brådskande fall. 

Or. it
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Ändringsförslag 72
Constance Le Grip

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) För att göra hela processen med 
marknadskontroller tydlig och lätt att följa 
för både marknadskontrollmyndigheter och 
ekonomiska aktörer bör stegen i den 
processen tydligt anges i förordningen i 
kronologisk ordning, från tidpunkten då 
marknadskontrollmyndigheter upptäcker 
en produkt som tros utgöra en risk till det 
att riskbedömningen läggs fram, 
korrigerande åtgärder vidtas av den 
ekonomiska aktören inom angiven tid och 
åtgärder vidtas av 
marknadskontrollmyndigheterna om de 
ekonomiska aktörerna inte fullgör sina 
skyldigheter eller i brådskande fall.

(14) För att göra hela processen med 
marknadskontroller tydlig och lätt att följa 
för både marknadskontrollmyndigheter och 
ekonomiska aktörer bör stegen i den 
processen tydligt anges i förordningen i 
kronologisk ordning, från tidpunkten då 
marknadskontrollmyndigheter upptäcker 
en produkt som tros utgöra en risk till det 
att riskbedömningen läggs fram, 
korrigerande åtgärder vidtas av den 
ekonomiska aktören, i både den fysiska 
och den digitala ekonomin, inom angiven 
tid och åtgärder vidtas av 
marknadskontrollmyndigheterna om de 
ekonomiska aktörerna inte fullgör sina 
skyldigheter eller i brådskande fall.

Or. fr

Motivering

Den inre marknaden erbjuder flera olika kanaler för att sälja produkter till konsumenter. 
Marknadskontrollen måste vara lika effektiv när det gäller traditionella kanaler som när det 
gäller den digitala marknaden.

Ändringsförslag 73
Matteo Salvini

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) För att göra hela processen med 
marknadskontroller tydlig och lätt att följa 
för både marknadskontrollmyndigheter och 

(14) För att göra hela processen med 
marknadskontroller tydlig och lätt att följa 
för både marknadskontrollmyndigheter och 
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ekonomiska aktörer bör stegen i den 
processen tydligt anges i förordningen i 
kronologisk ordning, från tidpunkten då 
marknadskontrollmyndigheter upptäcker 
en produkt som tros utgöra en risk till det 
att riskbedömningen läggs fram, 
korrigerande åtgärder vidtas av den 
ekonomiska aktören inom angiven tid och 
åtgärder vidtas av 
marknadskontrollmyndigheterna om de
ekonomiska aktörerna inte fullgör sina 
skyldigheter eller i brådskande fall. 

ekonomiska aktörer bör stegen i den 
processen tydligt anges i förordningen i 
kronologisk ordning, från tidpunkten då 
marknadskontrollmyndigheter upptäcker 
en produkt som tros utgöra en risk till det 
att riskbedömningen läggs fram, 
korrigerande åtgärder vidtas av den som 
ansvarar för den första försäljningen 
inom angiven tid och åtgärder vidtas av 
marknadskontrollmyndigheterna om de 
som ansvarar för den första försäljningen 
inte fullgör sina skyldigheter eller i 
brådskande fall. 

Or. it

Ändringsförslag 74
Norica Nicolai

Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) För att underlätta 
marknadskontrollmyndigheternas arbete 
ska de ekonomiska aktörerna ge dessa 
myndigheter all den dokumentation och 
information de behöver för att bedriva sin 
verksamhet. 
Marknadskontrollmyndigheterna ska 
bara begära dokumentation och 
information som den aktuella ekonomiska 
aktören kan förväntas förfoga över i sin 
roll i leveranskedjan. 

Or. en

Motivering

Förtydligande av de ekonomiska aktörernas skyldigheter enligt artikel 8.

Ändringsförslag 75
Preslav Borissov
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Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Marknadskontroll bör grundas på en 
riskbedömning av en produkt, där alla 
relevanta uppgifter beaktas. Om en 
produkt, som regleras i unionens 
harmoniseringslagstiftning där väsentliga 
krav fastställs till skydd för vissa 
allmänintressen, uppfyller de väsentliga 
kraven, bör man förutsätta att den inte 
utgör någon risk för sådana 
allmänintressen.

(15) Marknadskontroll bör grundas på en 
riskbedömning av en produkt, där alla 
relevanta uppgifter beaktas. Metoderna 
och kriterierna för att bedöma risker bör 
vara likadana i alla medlemsstater för att 
villkoren ska bli lika för alla ekonomiska 
aktörer. Om en produkt, som regleras i 
unionens harmoniseringslagstiftning där 
väsentliga krav fastställs till skydd för 
vissa allmänintressen, uppfyller de 
väsentliga kraven, bör man förutsätta att 
den inte utgör någon risk för sådana 
allmänintressen.

Or. en

Ändringsförslag 76
Constance Le Grip

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Marknadskontroll bör grundas på en 
riskbedömning av en produkt, där alla 
relevanta uppgifter beaktas. Om en 
produkt, som regleras i unionens 
harmoniseringslagstiftning där väsentliga 
krav fastställs till skydd för vissa 
allmänintressen, uppfyller de väsentliga 
kraven, bör man förutsätta att den inte 
utgör någon risk för sådana 
allmänintressen.

(15) Marknadskontroll bör grundas på en 
riskbedömning av en produkt, där alla 
relevanta uppgifter beaktas, samt på 
principen om omsorgsplikt mellan 
samtliga berörda ekonomiska aktörer, 
oavsett om produkterna saluförs på eller 
utanför internet. Om en produkt, som 
regleras i unionens 
harmoniseringslagstiftning där väsentliga 
krav fastställs till skydd för vissa 
allmänintressen, uppfyller de väsentliga 
kraven, bör man förutsätta att den inte 
utgör någon risk för sådana 
allmänintressen.

Or. fr
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Motivering

Den inre marknaden erbjuder flera olika kanaler för att sälja produkter till konsumenter. 
Marknadskontrollen måste vara lika effektiv när det gäller traditionella kanaler som när det 
gäller den digitala marknaden.

Ändringsförslag 77
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Konsumenterna kan spela en aktiv 
och viktig roll för att bidra till 
marknadskontrollen, eftersom de vanligen 
har direkt kontakt med produkter som 
utgör en risk, inklusive produkter som 
inte uppfyller gällande unionslagstiftning. 
När det gäller detta bör medlemsstaterna 
göra konsumenterna mer medvetna om 
den rätt de har att inkomma med 
klagomål på sådant som rör 
produktsäkerhet och marknadskontroller 
och se till att rapporteringsproceduren är 
lättillgänglig, relativt enkel och effektiv. 
Kommissionen bör vidare undersöka 
möjligheten att harmonisera inlämnandet 
av sådana klagomål inom hela unionen, 
till exempel genom upprättandet av en 
central databas där de klagomål kunderna 
lämnat in kan lagras, och dessutom 
undersöka möjligheten att göra dessa 
klagomål offentliga, med rätt för de 
aktuella ekonomiska aktörerna att 
granska och besvara dem.

Or. en

Ändringsförslag 78
Christel Schaldemose
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Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Vid tillämpningen av den här 
förordningen bör riskbedömningar 
genomföras för att upptäcka produkter som 
kan inverka negativt på de allmänintressen 
som skyddas genom [förordning (EU) 
nr xxxx om konsumentprodukters 
säkerhet], unionens sektorsspecifika 
harmoniseringslagstiftning och annan 
unionslagstiftning om produkter som 
omfattas av den här förordningens 
tillämpningsområde. Riskbedömningen bör 
i förekommande fall omfatta uppgifter om 
risker som uppstått tidigare i samband med 
produkten. Hänsyn bör tas till alla åtgärder 
som de berörda ekonomiska aktörerna kan 
ha vidtagit för att mildra riskerna. Hänsyn 
bör även tas till konsumenternas särskilda 
utsatthet, till skillnad från yrkesmässiga 
användare, liksom den förhöjda utsattheten 
hos vissa konsumentkategorier såsom barn, 
äldre och personer med 
funktionsnedsättning.

(18) Vid tillämpningen av den här 
förordningen bör riskbedömningar 
genomföras för att upptäcka produkter som 
kan inverka negativt på de allmänintressen 
som skyddas genom [förordning (EU) 
nr xxxx om konsumentprodukters 
säkerhet], unionens sektorsspecifika 
harmoniseringslagstiftning och annan 
unionslagstiftning om produkter som 
omfattas av den här förordningens 
tillämpningsområde. Riskbedömningen bör 
i förekommande fall omfatta uppgifter om 
risker som uppstått tidigare i samband med 
produkten. Hänsyn bör tas till alla åtgärder 
som de berörda ekonomiska aktörerna kan 
ha vidtagit för att mildra riskerna. Särskild
hänsyn bör även tas till konsumenternas 
särskilda utsatthet, till skillnad från 
yrkesmässiga användare, liksom den 
förhöjda utsattheten hos vissa 
konsumentkategorier såsom barn, äldre och 
personer med funktionsnedsättning.

Or. en

Ändringsförslag 79
Constance Le Grip

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Vid tillämpningen av den här 
förordningen bör riskbedömningar 
genomföras för att upptäcka produkter som 
kan inverka negativt på de allmänintressen 
som skyddas genom [förordning (EU) 
nr xxxx om konsumentprodukters 
säkerhet], unionens sektorsspecifika 
harmoniseringslagstiftning och annan 

(18) Vid tillämpningen av den här 
förordningen bör riskbedömningar 
genomföras för att upptäcka produkter som 
kan inverka negativt på de allmänintressen 
som skyddas genom [förordning (EU) 
nr xxxx om konsumentprodukters 
säkerhet], unionens sektorsspecifika 
harmoniseringslagstiftning och annan 
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unionslagstiftning om produkter som 
omfattas av den här förordningens 
tillämpningsområde. Riskbedömningen bör 
i förekommande fall omfatta uppgifter om 
risker som uppstått tidigare i samband med
produkten. Hänsyn bör tas till alla åtgärder 
som de berörda ekonomiska aktörerna kan 
ha vidtagit för att mildra riskerna. Hänsyn 
bör även tas till konsumenternas särskilda 
utsatthet, till skillnad från yrkesmässiga 
användare, liksom den förhöjda utsattheten 
hos vissa konsumentkategorier såsom barn, 
äldre och personer med 
funktionsnedsättning.

unionslagstiftning om produkter som 
omfattas av den här förordningens 
tillämpningsområde. Riskbedömningen bör 
i förekommande fall omfatta uppgifter om 
risker som uppstått tidigare i samband med 
produkten. Hänsyn bör tas till alla åtgärder 
som de berörda ekonomiska aktörerna, i 
enlighet med omsorgsplikten, kan ha 
vidtagit för att mildra riskerna. Hänsyn bör 
även tas till konsumenternas särskilda 
utsatthet, till skillnad från yrkesmässiga 
användare, liksom den förhöjda utsattheten 
hos vissa konsumentkategorier såsom barn, 
äldre och personer med 
funktionsnedsättning.

Or. fr

Ändringsförslag 80
Constance Le Grip

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Marknadskontrollmyndigheterna bör 
ges befogenheter att förstöra produkter, 
göra dem obrukbara eller beordra den 
berörda ekonomiska aktören att förstöra 
dem, om de anser det nödvändigt och 
proportionerligt för att se till att sådana 
varor inte kan utgöra ytterligare risker.

(21) Marknadskontrollmyndigheterna bör 
ges befogenheter att förstöra produkter, 
göra dem obrukbara eller beordra den 
berörda ekonomiska aktören, oavsett om 
denne verkar på eller utanför internet, att 
förstöra dem, om de anser det nödvändigt 
och proportionerligt för att se till att sådana 
varor inte kan utgöra ytterligare risker.

Or. fr

Motivering

Den inre marknaden erbjuder flera olika kanaler för att sälja produkter till konsumenter. 
Marknadskontrollen måste vara lika effektiv när det gäller traditionella kanaler som när det 
gäller den digitala marknaden.
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Ändringsförslag 81
Matteo Salvini

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Marknadskontrollmyndigheterna bör 
ges befogenheter att förstöra produkter, 
göra dem obrukbara eller beordra den 
berörda ekonomiska aktören att förstöra 
dem, om de anser det nödvändigt och 
proportionerligt för att se till att sådana 
varor inte kan utgöra ytterligare risker.

(21) Marknadskontrollmyndigheterna bör 
ges befogenheter att förstöra produkter, 
göra dem obrukbara eller beordra den 
berörda ekonomiska aktören att förstöra 
dem, om de anser det nödvändigt och 
proportionerligt för att se till att sådana 
varor inte kan utgöra ytterligare risker. Den 
aktuella ekonomiska aktören ska betala 
alla kostnader relaterade till dessa 
åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 82
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Det bör finnas ett ändamålsenligt, 
snabbt och tillförlitligt informationsutbyte 
mellan medlemsstaterna och 
kommissionen. Det är därför nödvändigt 
att föreskriva effektiva verktyg för ett 
sådant informationsutbyte. Unionens 
system för snabbt informationsutbyte
(Rapex) har visat sig verkningsfullt och 
resurseffektivt. Med Rapex är det möjligt 
att vidta åtgärder över hela unionen, inte 
bara i en viss medlemsstat, mot produkter 
som utgör risker. För att undvika onödigt 
dubbelarbete bör detta system användas för 
alla varningar som krävs enligt denna 
förordning med avseende på produkter som 
utgör en risk.

(23) Det bör finnas ett ändamålsenligt, 
snabbt och tillförlitligt informationsutbyte 
mellan medlemsstaterna och 
kommissionen. Det är därför nödvändigt 
att föreskriva effektiva verktyg för ett 
sådant informationsutbyte. Unionens 
system för snabbt informationsutbyte
(Rapex) har visat sig verkningsfullt och 
resurseffektivt. Med Rapex är det möjligt 
att vidta åtgärder över hela unionen, inte 
bara i en viss medlemsstat, mot produkter 
som utgör allvarliga risker. För att undvika 
onödigt dubbelarbete bör detta system 
användas för alla varningar som krävs 
enligt denna förordning med avseende på 
produkter som utgör en allvarlig risk.
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Or. en

Motivering

I enlighet med ändringsförslagen för artiklarna 19 och 20.

Ändringsförslag 83
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Det bör finnas ett ändamålsenligt, 
snabbt och tillförlitligt informationsutbyte 
mellan medlemsstaterna och 
kommissionen. Det är därför nödvändigt 
att föreskriva effektiva verktyg för ett 
sådant informationsutbyte. Unionens 
system för snabbt informationsutbyte
(Rapex) har visat sig verkningsfullt och 
resurseffektivt. Med Rapex är det möjligt 
att vidta åtgärder över hela unionen, inte 
bara i en viss medlemsstat, mot produkter 
som utgör risker. För att undvika onödigt 
dubbelarbete bör detta system användas för 
alla varningar som krävs enligt denna 
förordning med avseende på produkter som 
utgör en risk.

(23) Det bör finnas ett ändamålsenligt, 
snabbt och tillförlitligt informationsutbyte 
mellan medlemsstaterna och 
kommissionen. Det är därför nödvändigt 
att föreskriva effektiva verktyg för ett 
sådant informationsutbyte. Unionens 
system för snabbt informationsutbyte
(Rapex) har visat sig verkningsfullt och 
resurseffektivt. Med Rapex är det möjligt 
att vidta åtgärder över hela unionen, inte 
bara i en viss medlemsstat, mot produkter 
som utgör risker. För att undvika onödigt 
dubbelarbete bör detta system användas för 
alla varningar som krävs enligt denna 
förordning med avseende på produkter som 
utgör en risk. I Rapex bör också ingå 
meddelanden gällande material avsedda 
att komma i kontakt med livsmedel, 
flyttade dit från systemet för snabb 
varning för livsmedel och foder.

Or. en

Ändringsförslag 84
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Skäl 27
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Ett europeiskt forum för 
marknadskontroll med företrädare för 
marknadskontrollmyndigheterna bör 
inrättas. Forumet bör vara ett sätt att 
involvera alla berörda parter, däribland 
yrkesorganisationer och 
konsumentorganisationer, för att ta vara på 
tillgänglig information av betydelse för 
marknadskontroller när man utformar, 
genomför och uppdaterar program för 
marknadskontroller.

(27) Ett europeiskt forum för 
marknadskontroll med företrädare för 
marknadskontrollmyndigheterna bör 
inrättas. Forumet bör vara ett sätt att 
involvera alla berörda parter, däribland 
yrkesorganisationer och framför allt 
konsumentorganisationer, för att ta vara på 
tillgänglig information av betydelse för 
marknadskontroller när man utformar, 
genomför och uppdaterar program för 
marknadskontroller.

Or. de

Ändringsförslag 85
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) I den här förordningen bör en 
avvägning göras mellan öppenhet genom 
offentliggörande av så mycket information 
som möjligt och bibehållen sekretess, t.ex. 
på grund av skydd av personuppgifter, 
företagshemligheter eller 
förundersökningssekretess, i enlighet med 
de bestämmelser om sekretess som gäller 
enligt nationell rätt, eller för 
kommissionens vidkommande 
Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om 
allmänhetens tillgång till 
Europaparlamentets, rådets och 
kommissionens handlingar. 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 
om skydd för enskilda personer med 
avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter 
samt Europaparlamentets och rådets 

(30) I den här förordningen bör en 
avvägning göras mellan öppenhet genom 
offentliggörande av så mycket information 
som möjligt och bibehållen sekretess, t.ex. 
på grund av företagshemligheter eller 
förundersökningssekretess, i enlighet med 
de bestämmelser om sekretess som gäller 
enligt nationell rätt, eller för 
kommissionens vidkommande 
Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om 
allmänhetens tillgång till 
Europaparlamentets, rådets och 
kommissionens handlingar. Dessutom bör 
denna förordning följa principer för 
dataskydd, till exempel konfidentiell 
hantering av personuppgifter, krav på att 
bearbeta data korrekt och lagligt och i ett 
särskilt syfte, samtidigt som man 
säkerställer deras kvalitet och gör det 
möjligt för de berörda personerna att 
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förordning (EG) nr 45/2001 av den 
18 december 2000 om skydd för enskilda 
då gemenskapsinstitutionerna och 
gemenskapsorganen behandlar 
personuppgifter och om den fria 
rörligheten för sådana uppgifter är 
tillämpliga i samband med den här 
förordningen.

utöva sina rättigheter. Europaparlamentets 
och rådets direktiv 95/46/EG av den 
24 oktober 1995 om skydd för enskilda 
personer med avseende på behandling av 
personuppgifter och om det fria flödet av 
sådana uppgifter samt Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av 
den 18 december 2000 om skydd för 
enskilda då gemenskapsinstitutionerna och 
gemenskapsorganen behandlar 
personuppgifter och om den fria 
rörligheten för sådana uppgifter är 
tillämpliga i samband med den här 
förordningen.

Or. en

Ändringsförslag 86
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Medlemsstaterna bör föreskriva 
påföljder för överträdelser av 
bestämmelserna i denna förordning och 
vidta de åtgärder som krävs för att se till att 
påföljderna tillämpas. Påföljderna bör vara 
effektiva, proportionella och avskräckande.

(33) Medlemsstaterna bör föreskriva 
påföljder för överträdelser av 
bestämmelserna i denna förordning och 
vidta de åtgärder som krävs för att se till att 
påföljderna tillämpas. Påföljderna bör vara 
effektiva, proportionella och avskräckande.
Nivån för dem bör anges som en andel av 
värdet av försäljningen av de berörda 
produkterna under det senaste helåret för 
överträdelsen, beroende på överträdelsens 
allvarsgrad, varaktighet och avsiktliga 
eller återkommande karaktär. Under alla 
omständigheter bör böterna inte överstiga 
10 procent av företagets totala omsättning 
under det föregående räkenskapsåret. Då 
det är möjligt enligt nationell rätt bör 
medlemsstaterna uppmuntras att tilldela 
intäkterna från dessa böter till 
verksamheten för marknadskontroll.

Or. en
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Ändringsförslag 87
Matteo Salvini

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Medlemsstaterna bör föreskriva 
påföljder för överträdelser av 
bestämmelserna i denna förordning och 
vidta de åtgärder som krävs för att se till att 
påföljderna tillämpas. Påföljderna bör vara 
effektiva, proportionella och avskräckande.

(33) Medlemsstaterna bör föreskriva 
påföljder för överträdelser av 
bestämmelserna i denna förordning och
vidta de åtgärder som krävs för att se till att 
påföljderna tillämpas. Påföljderna bör vara 
effektiva, proportionella och avskräckande 
och inbegripa administrativa sanktioner 
som harmoniserats på unionsnivå. För 
detta ändamål är det nödvändigt att ta 
hänsyn till hur allvarlig överträdelsen är, 
företagens storlek och särskilt de små och 
medelstora företagens (SMF) situation 
samt deras roll i leveranskedjan, i 
synnerhet med tanke på den verksamhet 
den ekonomiska aktören faktiskt bedriver 
i produktionsprocessen och aktörens 
förmåga att påverka produktens säkerhet. 
Medlemsstaterna måste garantera att 
intäkterna från administrativa sanktioner 
används för 
marknadskontrollverksamhet.

Or. it

Ändringsförslag 88
Matteo Salvini

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) Marknadskontrollerna bör åtminstone
delvis finansieras av avgifter som tas ut av 
de ekonomiska aktörer som av 
marknadskontrollmyndigheterna åläggs att 

(34) Marknadskontrollerna bör till största 
delen finansieras av medlemsstaterna och 
endast till en ringa del av intäkterna från 
sanktioner som tas ut av de ekonomiska 
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vidta korrigerande åtgärder eller som 
föranleder de myndigheterna att själva 
vidta åtgärder.

aktörer som ansvarar för den första 
försäljningen och som av 
marknadskontrollmyndigheterna åläggs att 
vidta korrigerande åtgärder eller som 
föranleder de myndigheterna att själva 
vidta åtgärder. I detta fall är det 
nödvändigt att ta hänsyn till företagets 
storlek och i synnerhet de små och 
medelstora företagens situation och den 
roll de har i leveranskedjan, med särskilt 
beaktande av den verksamhet den 
ekonomiska aktören faktiskt bedriver i 
produktionsprocessen och den möjlighet 
denne har att påverka produktens 
säkerhet. 

Or. it

Ändringsförslag 89
Lara Comi

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) I syfte att garantera enhetliga villkor 
för tillämpningen av denna förordning, bör 
kommissionen ges 
genomförandebefogenheter med avseende 
på enhetliga villkor för utförande av 
kontroller avseende vissa 
produktkategorier eller sektorer, inbegripet 
omfattningen på kontrollerna och provens 
tillräcklighet. Genomförandebefogenheter 
bör också ges med avseende på formerna 
för de ekonomiska aktörernas 
tillhandahållande av information till 
marknadskontrollmyndigheterna och om 
fastställande av enhetliga villkor för när 
sådan information inte behöver lämnas. 
Genomförandebefogenheter bör också ges 
med avseende på former och förfaranden 
för informationsutbyte genom Rapex och 
antagande av tidsbegränsade eller 
permanenta försäljningsbegränsningar för 

(38) I syfte att garantera enhetliga villkor 
för tillämpningen av denna förordning, bör 
kommissionen ges 
genomförandebefogenheter med avseende 
på enhetliga villkor för utförande av 
kontroller avseende vissa 
produktkategorier eller sektorer, inbegripet 
omfattningen på kontrollerna och provens 
tillräcklighet. Genomförandebefogenheter 
bör också ges med avseende på formerna 
för de ekonomiska aktörernas 
tillhandahållande av information till 
marknadskontrollmyndigheterna och om 
fastställande av enhetliga villkor för när 
sådan information inte behöver lämnas. I 
vilket fall som helst kan de ekonomiska 
aktörerna inte uppmanas att lämna andra 
uppgifter än de de förutsätts känna till i 
förhållande till den roll de har i 
leveranskedjan. 
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produkter som utgör en allvarlig risk, och i 
förekommande fall med angivande av de 
nödvändiga kontrollåtgärder som 
medlemsstaterna ska vidta för 
verkningsfull tillämpning, när det inte 
anges något särskilt förfarande i annan 
unionslagstiftning för att hantera riskerna. 
Dessa befogenheter bör utövas i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011 av den 
16 februari 2011 om fastställande av 
allmänna regler och principer för 
medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter.

Genomförandebefogenheter bör också ges 
med avseende på former och förfaranden 
för informationsutbyte genom Rapex och 
antagande av tidsbegränsade eller 
permanenta försäljningsbegränsningar för 
produkter som utgör en allvarlig risk, och i 
förekommande fall med angivande av de 
nödvändiga kontrollåtgärder som 
medlemsstaterna ska vidta för 
verkningsfull tillämpning, när det inte 
anges något särskilt förfarande i annan 
unionslagstiftning för att hantera riskerna. 
Dessa befogenheter bör utövas i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011 av den 
16 februari 2011 om fastställande av 
allmänna regler och principer för 
medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter.

Or. it

Ändringsförslag 90
Matteo Salvini

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) I syfte att garantera enhetliga villkor 
för tillämpningen av denna förordning, bör 
kommissionen ges 
genomförandebefogenheter med avseende 
på enhetliga villkor för utförande av 
kontroller avseende vissa 
produktkategorier eller sektorer, inbegripet 
omfattningen på kontrollerna och provens 
tillräcklighet. Genomförandebefogenheter 
bör också ges med avseende på formerna 
för de ekonomiska aktörernas 
tillhandahållande av information till 
marknadskontrollmyndigheterna och om 
fastställande av enhetliga villkor för när 
sådan information inte behöver lämnas. 

(38) I syfte att garantera enhetliga villkor 
för tillämpningen av denna förordning, bör 
kommissionen ges 
genomförandebefogenheter med avseende 
på enhetliga villkor för utförande av 
kontroller avseende vissa 
produktkategorier eller sektorer, inbegripet 
omfattningen på kontrollerna och provens 
tillräcklighet. Genomförandebefogenheter 
bör också ges med avseende på formerna 
för de ekonomiska aktörernas 
tillhandahållande av information till 
marknadskontrollmyndigheterna och om 
fastställande av enhetliga villkor för när 
sådan information inte behöver lämnas. I 
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Genomförandebefogenheter bör också ges 
med avseende på former och förfaranden 
för informationsutbyte genom Rapex och 
antagande av tidsbegränsade eller 
permanenta försäljningsbegränsningar för 
produkter som utgör en allvarlig risk, och i 
förekommande fall med angivande av de 
nödvändiga kontrollåtgärder som 
medlemsstaterna ska vidta för 
verkningsfull tillämpning, när det inte 
anges något särskilt förfarande i annan 
unionslagstiftning för att hantera riskerna. 
Dessa befogenheter bör utövas i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011 av den 
16 februari 2011 om fastställande av 
allmänna regler och principer för 
medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter.

vilket fall som helst kan de ekonomiska 
aktörerna inte uppmanas att lämna andra 
uppgifter än de de förutsätts känna till i 
förhållande till den roll de har i 
leveranskedjan. 
Genomförandebefogenheter bör också ges 
med avseende på former och förfaranden 
för informationsutbyte genom Rapex och 
antagande av tidsbegränsade eller 
permanenta försäljningsbegränsningar för 
produkter som utgör en allvarlig risk, och i 
förekommande fall med angivande av de 
nödvändiga kontrollåtgärder som 
medlemsstaterna ska vidta för 
verkningsfull tillämpning, när det inte 
anges något särskilt förfarande i annan 
unionslagstiftning för att hantera riskerna. 
Dessa befogenheter bör utövas i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011 av den 
16 februari 2011 om fastställande av 
allmänna regler och principer för 
medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter.

Or. it

Ändringsförslag 91
Constance Le Grip

Förslag till förordning
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) Eftersom målen för den här 
förordningen, nämligen att se till att 
produkter som regleras i 
unionslagstiftningen på marknaden 
uppfyller kraven och ger ett starkt skydd 
för hälsa, säkerhet och andra 
allmänintressen samtidigt som en väl 
fungerande inre marknad garanteras genom 
enhetlig marknadskontroll i unionen, inte i 
tillräcklig utsträckning kan uppnås av 

(41) Eftersom målen för den här 
förordningen, nämligen att se till att 
produkter som regleras i 
unionslagstiftningen på både den fysiska 
och den digitala marknaden uppfyller 
kraven och ger ett starkt skydd för hälsa, 
säkerhet och andra allmänintressen 
samtidigt som en väl fungerande fysisk och 
digital inre marknad garanteras genom 
enhetlig marknadskontroll i unionen, inte i 
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medlemsstaterna eftersom det för att nå 
detta mål krävs omfattande samarbete, 
samverkan och enhetliga insatser från alla 
behöriga myndigheter i samtliga 
medlemsstater, och de därför, på grund av 
förordningens omfattning och verkningar 
bättre kan uppnås på unionsnivå, kan 
unionen vidta åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget om Europeiska unionen. I 
enlighet med proportionalitetsprincipen i 
samma artikel går förordningen inte utöver 
vad som är nödvändigt för att uppnå dessa 
mål.

tillräcklig utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna eftersom det för att nå 
detta mål krävs omfattande samarbete, 
samverkan och enhetliga insatser från alla 
behöriga myndigheter i samtliga 
medlemsstater, och de därför, på grund av 
förordningens omfattning och verkningar 
bättre kan uppnås på unionsnivå, kan 
unionen vidta åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget om Europeiska unionen. I 
enlighet med proportionalitetsprincipen i 
samma artikel går förordningen inte utöver 
vad som är nödvändigt för att uppnå dessa 
mål.

Or. fr

Motivering

Den inre marknaden erbjuder flera olika kanaler för att sälja produkter till konsumenter. 
Marknadskontrollen måste vara lika effektiv när det gäller traditionella kanaler som när det 
gäller den digitala marknaden.

Ändringsförslag 92
Pablo Arias Echeverría

Förslag till förordning
Skäl 42a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42a) Denna förordning bör uppfylla 
försiktighetsprincipen för att säkra ett 
skydd på hög nivå av folkhälsan samt 
konsument- och miljöskydd.

Or. es

Ändringsförslag 93
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Förslag till förordning
Skäl 42b (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42b) Denna förordning bör uppfylla 
försiktighetsprincipen för att säkra ett 
skydd på hög nivå av folkhälsan samt 
konsument- och miljöskydd.

Or. es

Ändringsförslag 94
Constance Le Grip

Förslag till förordning
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna förordning fastställs en ram för att 
kontrollera att produkter uppfyller krav 
som säkerställer en hög nivå på personers
hälsa och säkerhet i allmänhet, hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen, 
konsumentskydd, miljön, den allmänna 
säkerheten och andra allmänna intressen.

I denna förordning fastställs en ram för att 
kontrollera att produkter som finns 
tillgängliga på eller utanför internet 
uppfyller krav som säkerställer en hög nivå 
på personers hälsa och säkerhet i 
allmänhet, hälsa och säkerhet på 
arbetsplatsen, rättvis handel, 
konsumentskydd, miljön, 
immaterialrättsligt skydd, den allmänna 
säkerheten och andra allmänna intressen.

Or. fr

Motivering

Den inre marknaden erbjuder flera olika kanaler för att sälja produkter till konsumenter. 
Marknadskontrollen måste vara lika effektiv när det gäller traditionella kanaler som när det 
gäller den digitala marknaden. En produkts äkthet ger konsumenten garanti för att produkten 
är säker och uppfyller de krav som finns.

Ändringsförslag 95
Norica Nicolai

Förslag till förordning
Artikel 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna förordning fastställs en ram för att 
kontrollera att produkter uppfyller krav 
som säkerställer en hög nivå på personers 
hälsa och säkerhet i allmänhet, hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen, 
konsumentskydd, miljön, den allmänna 
säkerheten och andra allmänna intressen.

I denna förordning fastställs en ram för att 
kontrollera att produkter som är 
tillgängliga på marknaden, antingen på 
eller utanför internet, uppfyller krav som 
säkerställer en hög nivå på personers hälsa 
och säkerhet i allmänhet, hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen, 
konsumentskydd, miljön, den allmänna 
säkerheten, de lika villkoren för 
marknadsaktörerna och andra allmänna 
intressen.

Or. en

Motivering

Det bör förtydligas att denna förordning gäller för produkter som redan finns på marknaden, 
eftersom kontroller innan de kommer ut på marknaden görs av organ för bedömning av 
överensstämmelse. Ingen åtskillnad bör göras mellan olika distributionskanaler. Dessutom är 
ett av de övergripande målen med denna förordning att skapa lika villkor mellan ekonomiska 
aktörer, för vilket det krävs kontroll av efterlevnad av kraven och uppföljningsåtgärder från 
marknadskontrollmyndigheterna.

Ändringsförslag 96
Heide Rühle

Förslag till förordning
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna förordning fastställs en ram för att 
kontrollera att produkter uppfyller krav 
som säkerställer en hög nivå på personers 
hälsa och säkerhet i allmänhet, hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen, 
konsumentskydd, miljön, den allmänna 
säkerheten och andra allmänna intressen.

I denna förordning fastställs en ram för att 
kontrollera att produkter som släppts ut 
eller tillhandahålls på marknaden
uppfyller krav som säkerställer en hög nivå 
på personers hälsa och säkerhet i 
allmänhet, hälsa och säkerhet på 
arbetsplatsen, konsumentskydd, miljön, 
den allmänna säkerheten, de lika villkoren 
för marknadsaktörerna och andra 
allmänna intressen.

Or. en



PE516.934v02-00 24/185 AM\1002709SV.doc

SV

Ändringsförslag 97
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna förordning fastställs en ram för att 
kontrollera att produkter uppfyller krav 
som säkerställer en hög nivå på personers 
hälsa och säkerhet i allmänhet, hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen, 
konsumentskydd, miljön, den allmänna 
säkerheten och andra allmänna intressen.

I denna förordning fastställs en ram för att 
kontrollera att produkter uppfyller krav 
som säkerställer en hög nivå på personers 
hälsa och säkerhet i allmänhet, hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen, 
konsumentskydd, miljön, den allmänna 
säkerheten och andra allmänna intressen
och säkerställer de lika villkoren för 
marknadsaktörerna.

Or. en

Ändringsförslag 98
Pablo Arias Echeverría

Förslag till förordning
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna förordning fastställs en ram för att 
kontrollera att produkter uppfyller krav 
som säkerställer en hög nivå på personers 
hälsa och säkerhet i allmänhet, hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen, 
konsumentskydd, miljön, den allmänna 
säkerheten och andra allmänna intressen.

I denna förordning fastställs en ram för att 
kontrollera att produkter uppfyller krav 
som säkerställer en hög nivå på personers 
hälsa och säkerhet i allmänhet, hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen, 
konsumentskydd, miljön, den allmänna 
säkerheten och andra allmänna intressen 
samt att de uppfyller unionens lagstiftning 
i allmänhet.

Or. es

Ändringsförslag 99
Pablo Arias Echeverría
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Förslag till förordning
Artikel 3 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. produkt: en produkt som framställs 
genom en tillverkningsprocess,

1. produkt: alla varor som levereras eller 
tillhandahålls inom ramen för en 
kommersiell verksamhet, mot betalning 
eller kostnadsfritt.

Or. es

Motivering

Förtydligande av begreppet ”produkt”. Orden ”framställs genom en tillverkningsprocess” 
stryks, eftersom det har rått osäkerhet kring tolkningen av detta krav (en växt, ved osv.). En 
förkortad sammanfattning av det som anges i produktsäkerhetsdirektivet föreslås.

Ändringsförslag 100
Constance Le Grip

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. tillhandahållande på marknaden: varje 
leverans av en produkt för distribution, 
förbrukning eller användning på 
unionsmarknaden i samband med 
kommersiell verksamhet, mot betalning 
eller gratis,

2. tillhandahållande på marknaden: varje 
leverans av en produkt för distribution, 
förbrukning eller användning på den 
fysiska såväl som den digitala 
unionsmarknaden i samband med 
kommersiell verksamhet, mot betalning 
eller gratis,

Or. fr

Motivering

Den inre marknaden erbjuder flera olika kanaler för att sälja produkter till konsumenter. 
Marknadskontrollen måste vara lika effektiv när det gäller traditionella kanaler som när det 
gäller den digitala marknaden.

Ändringsförslag 101
Constance Le Grip
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Förslag till förordning
Artikel 3 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. utsläppande på marknaden: 
tillhandahållande för första gången av en 
produkt på unionsmarknaden,

3. utsläppande på marknaden: 
tillhandahållande för första gången av en 
produkt på den fysiska och digitala
unionsmarknaden,

Or. fr

Motivering

Den inre marknaden erbjuder flera olika kanaler för att sälja produkter till konsumenter. 
Marknadskontrollen måste vara lika effektiv när det gäller traditionella kanaler som när det 
gäller den digitala marknaden.

Ändringsförslag 102
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. förmedlande tjänsteleverantör: varje 
fysisk eller juridisk person som möjliggör 
utsläppandet eller tillhandahållandet på 
marknaden av en produkt med 
elektroniska medel, till exempel genom att 
driva e-handelsplattformar eller stå som 
värd för webbplatser,

Or. en

Motivering

Förmedlande tjänsteleverantörer, till exempel webbhotell och registratorer, som 
tillhandahåller elektroniska plattformar där ekonomiska aktörer från tredjeländer kan sälja 
sina produkter på internet (enligt definitionen i artikel 3.1 led 7a (nytt)), är ofta baserade på 
EU:s territorium. Sådana förmedlare bör åläggas att samarbeta med 
marknadskontrollmyndigheterna och vidta korrigerande åtgärder då så krävs, på samma sätt 
som andra ekonomiska aktörer, för att förhindra försäljning på internet av osäkra produkter 
eller produkter som inte uppfyller kraven.
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Ändringsförslag 103
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. ekonomisk aktör: tillverkaren, 
tillverkarens representant, importören och
distributören,

8. ekonomisk aktör: tillverkaren, 
tillverkarens representant, importören, 
distributören och den förmedlande 
tjänsteleverantören,

Or. en

Motivering

Förmedlande tjänsteleverantörer, till exempel webbhotell och registratorer, som 
tillhandahåller elektroniska plattformar där ekonomiska aktörer från tredjeländer kan sälja 
sina produkter på internet (enligt definitionen i artikel 3.1 led 7a (nytt)), är ofta baserade på 
EU:s territorium. Sådana förmedlare bör åläggas att samarbeta med 
marknadskontrollmyndigheterna och vidta korrigerande åtgärder då så krävs, på samma sätt 
som andra ekonomiska aktörer, för att förhindra försäljning på internet av osäkra produkter 
eller produkter som inte uppfyller kraven.

Ändringsförslag 104
Constance Le Grip

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11. marknadskontroll: den verksamhet som 
bedrivs och de åtgärder som vidtas av de 
offentliga myndigheterna för att se till att 
produkterna inte hotar hälsan, säkerheten 
eller andra aspekter av skyddet av 
allmänintresset och, när det gäller 
produkter som omfattas av unionens 
harmoniseringslagstiftning, 
överensstämmer med de krav som fastställs 
i den lagstiftningen,

11. marknadskontroll: den verksamhet som 
bedrivs och de åtgärder som vidtas av de 
offentliga myndigheterna för att se till att 
produkterna som finns tillgängliga på och 
utanför internet inte hotar hälsan, 
säkerheten eller andra aspekter av skyddet 
av allmänintresset och, när det gäller 
produkter som omfattas av unionens 
harmoniseringslagstiftning, 
överensstämmer med de krav som fastställs 
i den lagstiftningen,
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Or. fr

Motivering

Den inre marknaden erbjuder flera olika kanaler för att sälja produkter till konsumenter. 
Marknadskontrollen måste vara lika effektiv när det gäller traditionella kanaler som när det 
gäller den digitala marknaden.

Ändringsförslag 105
Constance Le Grip

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12. marknadskontrollmyndighet: en 
myndighet i varje medlemsstat som 
ansvarar för att genomföra 
marknadskontroll på sitt territorium,

12. marknadskontrollmyndighet: en 
myndighet i varje medlemsstat som
ansvarar för att genomföra 
marknadskontroll av både den fysiska och 
den elektroniska handeln på sitt 
territorium,

Or. fr

Motivering

Den inre marknaden erbjuder flera olika kanaler för att sälja produkter till konsumenter. 
Marknadskontrollen måste vara lika effektiv när det gäller traditionella kanaler som när det 
gäller den digitala marknaden.

Ändringsförslag 106
Pablo Arias Echeverría

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12. marknadskontrollmyndighet: en 
myndighet i varje medlemsstat som 
ansvarar för att genomföra 
marknadskontroll på sitt territorium,

12. marknadskontrollmyndighet: en 
myndighet i varje medlemsstat som är 
behörig att utöva de befogenheter som 
omfattas av denna förordning,

Or. es
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Motivering

De befogenheter för marknadskontrollmyndigheter som omfattas av denna förordning avser 
inte marknadskontroll i strikt bemärkelse. Förutom att kontrollera produkter bör dessa 
myndigheter även ta emot klagomål, varna användare, registrera uppgifter i informations-
och kommunikationssystemet för marknadskontroll (ICSMS) och samarbeta med de 
ekonomiska aktörerna i utformningen av god praxis osv. Dessa uppgifter hör snarare till 
vanliga marknadskontrolluppgifter.

Ändringsförslag 107
Heide Rühle

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12a. produkt som inte uppfyller kraven: 
en produkt som inte uppfyller kraven 
enligt unionens
harmoniseringslagstiftning som gäller för 
den,

Or. en

Ändringsförslag 108
Ashley Fox

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 12b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12b. produkt som inte uppfyller kraven: 
en produkt som inte uppfyller kraven i 
unionslagstiftningen,

Or. en

Ändringsförslag 109
Heide Rühle
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Förslag till förordning
Artikel 3 – led 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13. produkt som utgör en risk: en produkt 
som kan inverka negativt på personers 
hälsa och säkerhet i allmänhet, hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen, 
konsumentskydd, miljön och den allmänna 
säkerheten samt andra allmänna intressen i 
en omfattning som går utöver vad som 
anses rimligt och godtagbart under normala 
eller rimligen förutsägbara 
användningsförhållanden för den berörda 
produkten, inklusive användningstid och, i 
förekommande fall, krav som gäller 
produktens ibruktagande, installation och 
underhåll,

13. produkt som utgör en säkerhetsrisk: en 
produkt som kan inverka negativt på 
personers hälsa och säkerhet i allmänhet, 
hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, 
konsumentskydd, miljön och den allmänna 
säkerheten samt andra allmänna intressen i 
en omfattning som går utöver vad som 
anses rimligt och godtagbart under normala
eller rimligen förutsägbara 
användningsförhållanden för den berörda 
produkten, inklusive användningstid och, i 
förekommande fall, krav som gäller 
produktens ibruktagande, installation och 
underhåll,

Or. en

Ändringsförslag 110
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13. produkt som utgör en risk: en produkt 
som kan inverka negativt på personers 
hälsa och säkerhet i allmänhet, hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen, 
konsumentskydd, miljön och den allmänna 
säkerheten samt andra allmänna intressen i 
en omfattning som går utöver vad som 
anses rimligt och godtagbart under normala 
eller rimligen förutsägbara 
användningsförhållanden för den berörda 
produkten, inklusive användningstid och, i 
förekommande fall, krav som gäller 
produktens ibruktagande, installation och 
underhåll,

13. produkt som utgör en säkerhetsrisk: en 
produkt som kan inverka negativt på 
personers hälsa och säkerhet i allmänhet, 
hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, 
konsumentskydd, miljön och den allmänna 
säkerheten samt andra allmänna intressen i 
en omfattning som går utöver vad som 
anses rimligt och godtagbart under normala 
eller rimligen förutsägbara 
användningsförhållanden för den berörda 
produkten, inklusive användningstid och, i 
förekommande fall, krav som gäller 
produktens ibruktagande, installation och 
underhåll,

Or. en
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Motivering

En åtskillnad bör göras i definitionen av risk när det gäller marknadskontroll, med tanke på 
att produkter som inte följer EU:s lagstiftning ska förbjudas på EU-marknaden. Dock kan 
vissa produkter som inte följer lagstiftningen också vara osäkra, men inte alla.

Ändringsförslag 111
Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 13 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13. produkt som utgör en risk: en produkt 
som kan inverka negativt på personers 
hälsa och säkerhet i allmänhet, hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen, 
konsumentskydd, miljön och den allmänna 
säkerheten samt andra allmänna intressen i 
en omfattning som går utöver vad som 
anses rimligt och godtagbart under normala 
eller rimligen förutsägbara 
användningsförhållanden för den berörda 
produkten, inklusive användningstid och, i 
förekommande fall, krav som gäller 
produktens ibruktagande, installation och 
underhåll,

13. produkt som utgör en säkerhetsrisk: en 
produkt som kan inverka negativt på 
personers hälsa och säkerhet i allmänhet, 
hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, 
konsumentskydd, miljön och den allmänna 
säkerheten samt andra allmänna intressen i 
en omfattning som går utöver vad som 
anses rimligt och godtagbart under normala 
eller rimligen förutsägbara 
användningsförhållanden för den berörda 
produkten, inklusive användningstid och, i 
förekommande fall, krav som gäller 
produktens ibruktagande, installation och 
underhåll,

Or. en

Ändringsförslag 112
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13. produkt som utgör en risk: en produkt 
som kan inverka negativt på personers 
hälsa och säkerhet i allmänhet, hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen, 
konsumentskydd, miljön och den allmänna 

13. produkt som utgör en risk: en produkt 
som kan inverka negativt på personers 
hälsa och säkerhet i allmänhet, hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen, 
konsumentskydd, miljön och den allmänna 
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säkerheten samt andra allmänna intressen
i en omfattning som går utöver vad som 
anses rimligt och godtagbart under normala 
eller rimligen förutsägbara 
användningsförhållanden för den berörda 
produkten, inklusive användningstid och, i 
förekommande fall, krav som gäller 
produktens ibruktagande, installation och 
underhåll,

säkerheten i en omfattning som går utöver 
vad som anses rimligt och godtagbart 
under normala eller rimligen förutsägbara 
användningsförhållanden för den berörda 
produkten, inklusive användningstid och, i 
förekommande fall, krav som gäller 
produktens ibruktagande, installation och 
underhåll,

Or. en

Motivering

Strykningen av ”andra allmänna intressen” ökar rättssäkerheten, eftersom frasens betydelse 
är oklar.

Ändringsförslag 113
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13a. produkt som utgör en regleringsrisk: 
en produkt som inte uppfyller kraven i 
gällande unionslagstiftning,

Or. en

Motivering

En åtskillnad bör göras i definitionen av risk när det gäller marknadskontroll, med tanke på 
att produkter som inte följer EU:s lagstiftning ska förbjudas på EU-marknaden. Dock kan 
vissa produkter som inte följer lagstiftningen också vara osäkra, men inte alla.

Ändringsförslag 114
Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 13b (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

13b. produkt som utgör en regleringsrisk: 
en produkt som inte uppfyller kraven i 
gällande unionslagstiftning,

Or. en

Ändringsförslag 115
Heide Rühle

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 13c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13c. produkt som utgör en regleringsrisk: 
en produkt som inte uppfyller kraven i 
gällande unionslagstiftning,

Or. en

Ändringsförslag 116
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 13d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13d. produkt som utgör en ny risk: en 
produkt som inte omfattas av 
EU-harmoniserad lagstiftning och för 
vilken det finns ett tydligt vetenskapligt 
stöd för att den utgör en nyuppkommen 
risk eller en känd risk om den säljs för 
användning i nya eller okända 
sammanhang som inte förutsetts av 
tillverkaren.

Or. en
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Motivering

Marknadskontrollmyndigheterna bör också åtgärda produkter som utgör en ny risk. Syftet 
med den föreslagna definitionen är ett klargörande som möjliggör en enkel harmoniserad 
tillämpning inom EU.

Ändringsförslag 117
Wim van de Camp

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

14. produkt som utgör en allvarlig risk: en 
produkt som utgör en risk som kräver ett 
snabbt ingripande och en snabb 
uppföljning, inklusive fall där effekten inte 
är omedelbar,

14. produkt som utgör en allvarlig risk: en 
produkt som utgör en risk som kräver ett
snabbt ingripande och en snabb 
uppföljning, inklusive fall där effekten inte 
är omedelbar, varje produkt som inte 
uppfyller ett väsentligt krav som 
definieras i unionens 
harmoniseringslagstiftning och varje 
produkt som inte uppfyller det allmänna 
säkerhetskravet enligt definitionen i den 
fullmakt kommissionen gett till 
standardiseringsorganisationen ska anses 
utgöra en allvarlig risk,

Or. en

Ändringsförslag 118
Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

14. produkt som utgör en allvarlig risk: en 
produkt som utgör en risk som kräver ett 
snabbt ingripande och en snabb 
uppföljning, inklusive fall där effekten inte 
är omedelbar,

14. produkt som utgör en allvarlig risk: en 
produkt som utgör en risk som kräver ett 
snabbt ingripande och en snabb 
uppföljning, inklusive fall där effekten inte 
är omedelbar, varje produkt som inte 
uppfyller ett väsentligt krav som 
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definieras i unionens 
harmoniseringslagstiftning och varje 
produkt som inte uppfyller det allmänna 
säkerhetskravet enligt definitionen i den 
fullmakt kommissionen gett till 
standardiseringsorganisationen ska anses 
utgöra en allvarlig risk,

Or. en

Ändringsförslag 119
Wim van de Camp

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

14a. produktmodeller: produkter som 
anses vara unika i fråga om identiska 
eller liknande grundegenskaper, och för 
vilka eventuella skillnader inte har någon 
inverkan på deras säkerhetsnivå, om inte 
motsatsen bevisas av tillverkaren eller 
importören,

Or. en

Motivering

Begreppet modell är en hörnsten i marknadskontrollmyndigheternas arbete. Tester och 
kontroller görs på olika modeller. Dock identifierar ett antal marknadsaktörer inte olika 
modeller, eller använder många olika modellnummer för produkter som i själva verket är 
likartade, vilket försvårar marknadskontrollmyndigheternas arbete och avskräcker dem från 
att göra dessa kontroller eftersom det gör kontrollarbetet mycket mer resurskrävande.

Ändringsförslag 120
Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 14b (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

14b. produktmodeller: produkter som 
anses vara unika i fråga om identiska 
eller liknande grundegenskaper, och för 
vilka eventuella skillnader inte har någon 
inverkan på deras säkerhetsnivå, om inte 
motsatsen bevisas av tillverkaren eller 
importören,

Or. en

Motivering

Begreppet modell är en hörnsten i marknadskontrollmyndigheternas arbete. Tester och 
kontroller görs på olika modeller. Dock identifierar ett antal marknadsaktörer inte olika 
modeller, eller använder många olika modellnummer för produkter som i själva verket är 
likartade, vilket försvårar marknadskontrollmyndigheternas arbete och avskräcker dem från 
att göra dessa kontroller eftersom det gör kontrollarbetet mycket mer resurskrävande.

Ändringsförslag 121
Preslav Borissov

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 14c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

14c. produktmodell: en produkt som anses 
representera en unik grupp produkter 
med liknande grundegenskaper, och för 
vilka eventuella skillnader inte har någon 
inverkan på deras säkerhetsnivå,

Or. en

Motivering

Begreppet modell är grundläggande i marknadskontrollmyndigheternas arbete, för att de 
lättare ska kunna identifiera produkter när de gör tester.

Ändringsförslag 122
Heide Rühle
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Förslag till förordning
Artikel 3 – led 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

18. unionens harmoniseringslagstiftning: 
unionslagstiftning som harmoniserar 
villkoren för saluföring av produkter,

18. unionens harmoniseringslagstiftning: 
unionslagstiftning som harmoniserar 
villkoren för saluföring av produkter, den 
definierar väsentliga krav som produkter 
måste uppfylla för att få släppas ut på 
unionens marknad,

Or. en

Ändringsförslag 123
Constance Le Grip

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

18. unionens harmoniseringslagstiftning: 
unionslagstiftning som harmoniserar 
villkoren för saluföring av produkter, 

18. unionens harmoniseringslagstiftning: 
unionslagstiftning som harmoniserar 
villkoren för lanseringen av produkter på 
och utanför internet, 

Or. fr

Ändringsförslag 124
Heide Rühle

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Marknadskontroll ska organiseras och 
genomföras i enlighet med denna 
förordning i syfte att säkerställa att 
produkter som utgör en risk inte 
tillhandahålls på unionsmarknaden och om 
sådana produkter har tillhandahållits ska 
effektiva åtgärder vidtas för att undanröja 

2. Marknadskontroll ska organiseras och 
genomföras i enlighet med denna 
förordning i syfte att säkerställa att 
produkter som inte uppfyller gällande 
unionslagstiftning och utgör en risk inte 
tillhandahålls på unionsmarknaden och om 
sådana produkter har tillhandahållits ska 
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den risk som produkten utgör. effektiva och proportionella åtgärder 
vidtas för att undanröja den risk som 
produkten utgör eller för att eliminera dess 
bristande överensstämmelse.

Or. en

Ändringsförslag 125
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Marknadskontroll ska organiseras och 
genomföras i enlighet med denna 
förordning i syfte att säkerställa att 
produkter som utgör en risk inte 
tillhandahålls på unionsmarknaden och om 
sådana produkter har tillhandahållits ska 
effektiva åtgärder vidtas för att undanröja 
den risk som produkten utgör.

2. Marknadskontroll ska organiseras och 
genomföras i enlighet med denna 
förordning i syfte att säkerställa att 
produkter som utgör en risk och produkter 
som inte uppfyller gällande 
unionslagstiftning inte tillhandahålls på 
unionsmarknaden och om sådana produkter 
har tillhandahållits ska effektiva och 
proportionella åtgärder vidtas för att 
undanröja den risk som produkten utgör
och för att eliminera dess bristande 
överensstämmelse.

Or. en

Ändringsförslag 126
Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Marknadskontroll ska organiseras och 
genomföras i enlighet med denna 
förordning i syfte att säkerställa att 
produkter som utgör en risk inte 
tillhandahålls på unionsmarknaden och om 
sådana produkter har tillhandahållits ska 

2. Marknadskontroll ska organiseras och 
genomföras i enlighet med denna 
förordning i syfte att säkerställa att 
produkter som utgör en risk och produkter 
som inte uppfyller gällande 
unionslagstiftning inte tillhandahålls på 
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effektiva åtgärder vidtas för att undanröja 
den risk som produkten utgör.

unionsmarknaden och om sådana produkter 
har tillhandahållits ska effektiva och 
proportionella åtgärder vidtas för att 
undanröja den risk som produkten utgör
och för att eliminera dess bristande 
överensstämmelse.

Or. en

Ändringsförslag 127
Pablo Arias Echeverría

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Marknadskontroll ska organiseras och 
genomföras i enlighet med denna 
förordning i syfte att säkerställa att 
produkter som utgör en risk inte 
tillhandahålls på unionsmarknaden och om 
sådana produkter har tillhandahållits ska 
effektiva åtgärder vidtas för att undanröja 
den risk som produkten utgör.

2. Marknadskontroll ska organiseras och 
genomföras i enlighet med denna 
förordning i syfte att säkerställa att 
produkter som utgör en risk, och produkter 
i allmänhet som inte uppfyller gällande 
unionslagstiftning, inte tillhandahålls på 
unionsmarknaden och om sådana produkter 
har tillhandahållits ska effektiva åtgärder 
vidtas för att undanröja den risk som 
produkten utgör och se till att den 
uppfyller lagstiftningen.

Or. es

Motivering

Marknadskontroll bör även omfatta lagöverträdelser som inte utgör en risk.

Ändringsförslag 128
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Marknadskontroll ska organiseras och 2. Marknadskontroll ska organiseras och 
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genomföras i enlighet med denna 
förordning i syfte att säkerställa att 
produkter som utgör en risk inte 
tillhandahålls på unionsmarknaden och om 
sådana produkter har tillhandahållits ska 
effektiva åtgärder vidtas för att undanröja 
den risk som produkten utgör.

genomföras i enlighet med denna 
förordning i syfte att säkerställa att 
produkter som utgör en risk, och produkter 
i allmänhet om de inte uppfyller gällande 
unionslagstiftning, inte tillhandahålls på 
unionsmarknaden och om sådana produkter 
har tillhandahållits ska effektiva åtgärder 
vidtas för att undanröja den risk som 
produkten utgör och se till att den 
uppfyller lagstiftningen.

Or. es

Ändringsförslag 129
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska övervaka 
genomförandet av marknadskontroller 
och yttre gränskontroller och rapportera 
om dessa kontroller till kommissionen 
varje år. De rapporterade uppgifterna ska 
omfatta statistik över antalet utförda 
kontroller och delges samtliga 
medlemsstater. Medlemsstaterna får göra 
en sammanfattning av resultaten 
tillgänglig för allmänheten.

utgår

Or. de

Motivering

Det finns redan ett system för marknadsövervakning, Information and Communication System 
on Market Surveillance (ICSMS). Ytterligare övervakningsverksamhet i medlemsstaterna 
skulle av tidsskäl påverka övervakningskvaliteten negativt.

Ändringsförslag 130
Franz Obermayr
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Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska övervaka 
genomförandet av marknadskontroller och 
yttre gränskontroller och rapportera om 
dessa kontroller till kommissionen varje år. 
De rapporterade uppgifterna ska omfatta 
statistik över antalet utförda kontroller och 
delges samtliga medlemsstater. 
Medlemsstaterna får göra en 
sammanfattning av resultaten tillgänglig 
för allmänheten.

3. Medlemsstaterna ska övervaka 
genomförandet av marknadskontroller och 
yttre gränskontroller och rapportera om 
dessa kontroller till kommissionen varje år. 
De rapporterade uppgifterna ska omfatta 
statistik över antalet utförda kontroller, 
antal produkter som omfattas samt antal 
och typ av åtgärder som vidtagits och 
delges samtliga medlemsstater. 
Medlemsstaterna måste göra en 
sammanfattning av resultaten och 
statistiken tillgänglig för allmänheten.

Or. de

Ändringsförslag 131
Ashley Fox

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska övervaka 
genomförandet av marknadskontroller och 
yttre gränskontroller och rapportera om 
dessa kontroller till kommissionen varje
år. De rapporterade uppgifterna ska 
omfatta statistik över antalet utförda 
kontroller och delges samtliga
medlemsstater. Medlemsstaterna får göra
en sammanfattning av resultaten
tillgänglig för allmänheten.

3. Medlemsstaterna ska övervaka 
genomförandet av marknadskontroller och 
yttre gränskontroller och rapportera om 
dessa kontroller till kommissionen vart 
tredje år. Kommissionen ska delge alla
medlemsstater denna information. En 
sammanfattning av denna information får 
göras tillgänglig för allmänheten.

Or. en

Ändringsförslag 132
Preslav Borissov
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Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska övervaka 
genomförandet av marknadskontroller och 
yttre gränskontroller och rapportera om 
dessa kontroller till kommissionen varje år. 
De rapporterade uppgifterna ska omfatta 
statistik över antalet utförda kontroller och 
delges samtliga medlemsstater. 
Medlemsstaterna får göra en 
sammanfattning av resultaten tillgänglig
för allmänheten.

3. Medlemsstaterna ska övervaka 
genomförandet av marknadskontroller och 
yttre gränskontroller och rapportera om 
dessa kontroller till kommissionen varje år. 
De rapporterade uppgifterna ska omfatta 
statistik över antalet utförda kontroller för 
varje typ och resultaten av dessa. Dessa 
statistikuppgifter ska delges samtliga 
medlemsstater och ska göras tillgängliga
för allmänheten.

Or. en

Ändringsförslag 133
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska övervaka 
genomförandet av marknadskontroller och 
yttre gränskontroller och rapportera om 
dessa kontroller till kommissionen varje år. 
De rapporterade uppgifterna ska omfatta 
statistik över antalet utförda kontroller och 
delges samtliga medlemsstater. 
Medlemsstaterna får göra en 
sammanfattning av resultaten tillgänglig
för allmänheten.

3. Medlemsstaterna ska övervaka 
genomförandet av marknadskontroller och 
yttre gränskontroller och rapportera om 
dessa kontroller till kommissionen varje år. 
De rapporterade uppgifterna ska omfatta 
statistik över antalet utförda kontroller och
resultaten av dessa för varje typ. Dessa 
statistikuppgifter ska delges samtliga 
medlemsstater och ska göras tillgängliga
för allmänheten.

Or. en

Ändringsförslag 134
Pablo Arias Echeverría

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska övervaka 
genomförandet av marknadskontroller och 
yttre gränskontroller och rapportera om 
dessa kontroller till kommissionen varje år. 
De rapporterade uppgifterna ska omfatta 
statistik över antalet utförda kontroller och 
delges samtliga medlemsstater.
Medlemsstaterna får göra en 
sammanfattning av resultaten tillgänglig 
för allmänheten.

3. Medlemsstaterna ska övervaka 
genomförandet av marknadskontroller och 
yttre gränskontroller och rapportera om 
dessa kontroller till kommissionen varje år. 
De rapporterade uppgifterna ska omfatta 
statistik över antalet utförda kontroller och 
delges samtliga medlemsstater via 
kommissionen.

Or. es

Ändringsförslag 135
Constance Le Grip

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska övervaka 
genomförandet av marknadskontroller och 
yttre gränskontroller och rapportera om 
dessa kontroller till kommissionen varje år. 
De rapporterade uppgifterna ska omfatta 
statistik över antalet utförda kontroller och 
delges samtliga medlemsstater. 
Medlemsstaterna får göra en 
sammanfattning av resultaten tillgänglig 
för allmänheten.

3. Medlemsstaterna ska övervaka 
genomförandet av marknadskontroller och 
yttre gränskontroller och rapportera om 
dessa kontroller och kontrollmetoder till 
kommissionen varje år. De rapporterade 
uppgifterna ska omfatta statistik över 
antalet utförda kontroller och delges 
samtliga medlemsstater. Medlemsstaterna 
får göra en sammanfattning av resultaten 
tillgänglig för allmänheten.

Or. fr

Ändringsförslag 136
Ashley Fox

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Resultaten av den övervakning och 
bedömning av marknadskontroller som 
genomförs enligt punkt 3 ska göras 
tillgängliga för allmänheten elektroniskt 
och, om lämpligt, på annat sätt.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 137
Franz Obermayr

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Resultaten av den övervakning och 
bedömning av marknadskontroller som 
genomförs enligt punkt 3 ska göras 
tillgängliga för allmänheten elektroniskt 
och, om lämpligt, på annat sätt.

4. Resultaten av den övervakning och 
bedömning av marknadskontroller som 
genomförs enligt punkt 3 ska göras 
tillgängliga för allmänheten elektroniskt 
och, om lämpligt, på annat sätt. Detta ska 
ske inom 3 månader efter att övriga 
medlemsstater har informerats.

Or. de

Ändringsförslag 138
Pablo Arias Echeverría

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Resultaten av den övervakning och 
bedömning av marknadskontroller som 
genomförs enligt punkt 3 ska göras 
tillgängliga för allmänheten elektroniskt 
och, om lämpligt, på annat sätt.

4. Medlemsstaterna ska sammanfatta 
resultaten av den övervakning och 
bedömning av marknadskontroller som 
genomförs enligt punkt 3 och de ska göras 
tillgängliga för allmänheten elektroniskt 
och, om lämpligt, på annat sätt.
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Or. es

Motivering

Informationen om kontroller till medlemsstaterna bör gå via kommissionen. Det tycks inte 
finnas någon skillnad mellan den information som görs tillgänglig för allmänheten enligt 
punkt 3 och informationen i punkt 4, och dessa punkter bör därför kopplas ihop.

Ändringsförslag 139
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska inrätta eller utse 
marknadskontrollmyndigheter och 
fastställa deras åligganden, befogenheter 
och organisation.

1. Varje medlemsstat ska inrätta eller utse 
marknadskontrollmyndigheter.

Or. en

Ändringsförslag 140
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Marknadskontrollmyndigheterna ska ges 
de befogenheter och anförtros de resurser 
och medel som krävs för att de ska kunna 
utföra sina uppgifter på rätt sätt.

2. Marknadskontrollmyndigheterna ska ges 
de befogenheter och anförtros de resurser 
och medel som krävs för att de ska kunna 
utföra sina uppgifter på ett korrekt och 
heltäckande sätt.

Or. en

Ändringsförslag 141
Christel Schaldemose
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Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Varje medlemsstat ska fastställa
lämpliga metoder för att se till att de 
marknadskontrollmyndigheter som 
inrättats eller utsetts utbyter information 
och att de samarbetar och samordnar sina 
verksamheter både sinsemellan och med de 
myndigheter som ansvarar för kontroll av 
produkter vid unionens yttre gränser.

3. Varje medlemsstat ska fastställa
tillräckliga och heltäckande metoder för 
att se till att de 
marknadskontrollmyndigheter som 
inrättats eller utsetts utbyter information 
och att de samarbetar och samordnar sina 
verksamheter både sinsemellan och med de 
myndigheter som ansvarar för kontroll av 
produkter vid unionens yttre gränser.

Or. en

Ändringsförslag 142
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska informera 
allmänheten om nationella 
marknadskontrollmyndigheters existens, 
ansvarsområden och identitet samt om hur 
dessa myndigheter kan kontaktas.

5. Medlemsstaterna ska informera 
allmänheten om nationella 
marknadskontrollmyndigheters existens, 
ansvarsområden, befogenheter, 
tillgängliga resurser, 
samarbetsmekanismer och identitet samt 
om hur dessa myndigheter kan kontaktas.

Or. en

Ändringsförslag 143
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Marknadskontrollmyndigheterna ska 
utföra lämpliga kontroller av produkters 
egenskaper i tillräcklig omfattning och med 

1. Marknadskontrollmyndigheterna ska
lägga upp sin verksamhet på ett sådant 
sätt att den blir så effektiv som möjligt. De 
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lämplig regelbundenhet; detta ska ske 
genom dokumentkontroll och, vid behov, 
genom fysisk kontroll eller kontroll i 
laboratorium av ett ändamålsenligt 
stickprov. De ska notera dessa kontroller i 
det informations- och 
kommunikationssystem för 
marknadskontroll som avses i artikel 21.

ska utföra lämpliga kontroller av 
produkters egenskaper i tillräcklig 
omfattning och med lämplig 
regelbundenhet; detta ska ske genom 
dokumentkontroll och, vid behov, genom 
fysisk kontroll eller kontroll i laboratorium 
av ett ändamålsenligt stickprov. Utöver 
dessa traditionella metoder för 
produktkontroll ska 
marknadskontrollmyndigheterna i 
förekommande fall utföra proaktiva 
granskningar av leveranskedjans 
processer vid enheter som är verksamma 
inom tillverkning, import, handel, 
märkning och återförsäljning av 
konsumentprodukter. De ska notera dessa 
kontroller i det informations- och 
kommunikationssystem för 
marknadskontroll som avses i artikel 21.

Or. en

Ändringsförslag 144
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Marknadskontrollmyndigheterna ska 
utföra lämpliga kontroller av produkters 
egenskaper i tillräcklig omfattning och med 
lämplig regelbundenhet; detta ska ske 
genom dokumentkontroll och, vid behov, 
genom fysisk kontroll eller kontroll i 
laboratorium av ett ändamålsenligt 
stickprov. De ska notera dessa kontroller i 
det informations- och 
kommunikationssystem för 
marknadskontroll som avses i artikel 21.

1. Marknadskontrollmyndigheterna ska 
utföra lämpliga kontroller av produkters 
egenskaper, oavsett distributionskanaler 
och försäljningsteknik, i tillräcklig 
omfattning och med lämplig 
regelbundenhet; detta ska ske genom 
dokumentkontroll och, vid behov, genom 
fysisk kontroll eller kontroll i laboratorium 
av ett ändamålsenligt stickprov. För 
stickproven ska 2 procent av alla 
produkter som släpps ut på marknaden 
varje år ses som ett vägledande mål för 
varje medlemsstat. De ska notera dessa 
kontroller i det informations- och 
kommunikationssystem för 
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marknadskontroll som avses i artikel 21.

Or. en

Ändringsförslag 145
Heide Rühle

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Marknadskontrollmyndigheterna ska 
utföra lämpliga kontroller av produkters 
egenskaper i tillräcklig omfattning och med 
lämplig regelbundenhet; detta ska ske 
genom dokumentkontroll och, vid behov, 
genom fysisk kontroll eller kontroll i 
laboratorium av ett ändamålsenligt 
stickprov. De ska notera dessa kontroller i 
det informations- och 
kommunikationssystem för 
marknadskontroll som avses i artikel 21.

1. Marknadskontrollmyndigheterna ska 
utföra lämpliga kontroller av produkters 
egenskaper, oavsett distributionskanaler 
och försäljningsteknik, i tillräcklig 
omfattning och med lämplig 
regelbundenhet; detta ska ske genom 
dokumentkontroll och, vid behov, genom 
fysisk kontroll eller kontroll i laboratorium 
av ett ändamålsenligt stickprov. De ska 
notera dessa kontroller i det informations-
och kommunikationssystem för 
marknadskontroll som avses i artikel 21.

Or. en

Ändringsförslag 146
Pablo Arias Echeverría

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Marknadskontrollmyndigheterna ska 
utföra lämpliga kontroller av produkters 
egenskaper i tillräcklig omfattning och med 
lämplig regelbundenhet; detta ska ske 
genom dokumentkontroll och, vid behov, 
genom fysisk kontroll eller kontroll i 
laboratorium av ett ändamålsenligt 
stickprov. De ska notera dessa kontroller i 
det informations- och 

1. Marknadskontrollmyndigheterna ska 
utföra lämpliga kontroller av produkters 
egenskaper, oavsett distributionskanaler 
och försäljningsteknik, i tillräcklig 
omfattning och med lämplig 
regelbundenhet; detta ska ske genom 
dokumentkontroll och, vid behov, genom 
fysisk kontroll eller kontroll i laboratorium 
av ett ändamålsenligt stickprov. De ska 
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kommunikationssystem för 
marknadskontroll som avses i artikel 21.

notera dessa kontroller i det informations-
och kommunikationssystem för 
marknadskontroll som avses i artikel 21.

Or. es

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att förtydliga att kontroller ska utföras även på produkter 
som säljs online.

Ändringsförslag 147
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Marknadskontrollmyndigheterna ska 
utföra lämpliga kontroller av produkters 
egenskaper i tillräcklig omfattning och med 
lämplig regelbundenhet; detta ska ske 
genom dokumentkontroll och, vid behov, 
genom fysisk kontroll eller kontroll i 
laboratorium av ett ändamålsenligt 
stickprov. De ska notera dessa kontroller i 
det informations- och 
kommunikationssystem för 
marknadskontroll som avses i artikel 21.

1. Marknadskontrollmyndigheterna ska 
utföra lämpliga kontroller av produkters 
egenskaper, oavsett distributionskanaler 
och försäljningsteknik, i tillräcklig 
omfattning och med lämplig 
regelbundenhet; detta ska ske genom 
dokumentkontroll och, vid behov, genom 
fysisk kontroll eller kontroll i laboratorium 
av ett ändamålsenligt stickprov. De ska 
notera dessa kontroller i det informations-
och kommunikationssystem för 
marknadskontroll som avses i artikel 21.

Or. es

Ändringsförslag 148
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Marknadskontrollmyndigheterna ska 
utföra lämpliga kontroller av produkters 

1. Marknadskontrollmyndigheterna ska 
utföra lämpliga kontroller av produkters 
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egenskaper i tillräcklig omfattning och med 
lämplig regelbundenhet; detta ska ske 
genom dokumentkontroll och, vid behov, 
genom fysisk kontroll eller kontroll i 
laboratorium av ett ändamålsenligt 
stickprov. De ska notera dessa kontroller i 
det informations- och 
kommunikationssystem för 
marknadskontroll som avses i artikel 21.

egenskaper som rör säkerhet och hälsa i 
tillräcklig omfattning och med lämplig 
regelbundenhet; detta ska ske genom 
dokumentkontroll och, vid behov, genom 
fysisk kontroll eller kontroll i laboratorium 
av ett ändamålsenligt stickprov. De ska 
notera dessa kontroller i det informations-
och kommunikationssystem för 
marknadskontroll som avses i artikel 21.

Or. de

Motivering

För alla områden som inte rör hälsa eller säkerhet bör medlemsstaterna få bedöma om dessa 
stickprov ska göras.

Ändringsförslag 149
Preslav Borissov

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Marknadskontrollmyndigheterna ska 
utföra lämpliga kontroller av produkters 
egenskaper i tillräcklig omfattning och med 
lämplig regelbundenhet; detta ska ske 
genom dokumentkontroll och, vid behov, 
genom fysisk kontroll eller kontroll i 
laboratorium av ett ändamålsenligt 
stickprov. De ska notera dessa kontroller i 
det informations- och 
kommunikationssystem för 
marknadskontroll som avses i artikel 21.

1. Marknadskontrollmyndigheterna ska 
utföra lämpliga kontroller av produkters 
egenskaper i tillräcklig omfattning och med 
lämplig regelbundenhet; detta ska ske 
genom dokumentkontroll och, vid behov, 
genom fysisk kontroll eller kontroll i 
laboratorium av ett ändamålsenligt 
stickprov. De ska notera dessa kontroller i 
det informations- och 
kommunikationssystem för 
marknadskontroll som avses i artikel 21, 
genom att exakt identifiera produkten 
genom hänvisning till typ-, modell-, 
tillverkningsparti- eller serienummer.

Or. en

Ändringsförslag 150
Wim van de Camp
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Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Marknadskontrollmyndigheterna ska 
identifiera risker med produkter som 
omfattas av denna förordning och sådana 
riskers egenskaper genom att följa 
eventuella angivelser och instruktioner 
från kommissionen. De ska notera denna 
information i det informations- och 
kommunikationssystem för 
marknadskontroll som avses i artikel 21. 
Kommissionen ska systematiskt analysera 
sådan information och kan begära 
ytterligare information från de nationella 
marknadskontrollmyndigheterna om 
informationen tyder på en risk eller om 
riskidentifieringen skiljer sig åt mellan 
medlemsstaternas myndigheter.
Kommissionen kan då också på eget 
initiativ eller på begäran av en nationell 
marknadskontrollmyndighet själv 
genomföra en identifiering av risken. 
Kommissionen ska vidarebefordra den 
identifierande informationen om risken 
till de nationella 
marknadskontrollmyndigheterna.

Or. en

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att möjliggöra en gemensam grund för riskidentifiering som 
de nationella kontrollmyndigheterna kan utgå från när de utför sina kontroller. Enhetlig 
riskidentifiering behövs för att operatörer från tredjeland inte ska välja en införselort till EU 
där en lägre risk har identifierats på grund av mindre stränga kontroller.

Ändringsförslag 151
Ashley Fox

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid kända eller nya risker som rör de 
syften som anges i artikel 1 i denna 
förordning och som gäller en särskild 
produkt eller produktkategori får 
kommissionen anta genomförandeakter 
för att fastställa enhetliga villkor för 
genomförandet av de kontroller som 
utförs av en eller flera 
marknadskontrollmyndigheter med 
avseende på den särskilda produkten eller 
produktkategorin och egenskaperna hos 
den kända eller nya risken. Dessa villkor 
får omfatta krav på att omfattningen och 
frekvensen av kontrollerna tillfälligt ökar 
och att provens tillräcklighet kontrolleras. 
Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 32.2.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 152
Pablo Arias Echeverría

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid kända eller nya risker som rör de 
syften som anges i artikel 1 i denna 
förordning och som gäller en särskild 
produkt eller produktkategori får 
kommissionen anta genomförandeakter 
för att fastställa enhetliga villkor för 
genomförandet av de kontroller som 
utförs av en eller flera 
marknadskontrollmyndigheter med 
avseende på den särskilda produkten eller 
produktkategorin och egenskaperna hos 
den kända eller nya risken. Dessa villkor 
får omfatta krav på att omfattningen och 
frekvensen av kontrollerna tillfälligt ökar 

utgår
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och att provens tillräcklighet kontrolleras. 
Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 32.2.

Or. es

Motivering

Enligt texten ges kommissionen befogenhet att anta kompletterande kontrollåtgärder som 
marknadskontrollmyndigheten måste verkställa, vare sig det rör sig om en känd risk eller en 
ny risk och för alla produkter och produktkategorier. Detta kan medföra en oväntad och 
oplanerad börda för marknadskontrollmyndigheterna. Det handlar om en annan fråga än i 
artikel 12.

Ändringsförslag 153
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I förekommande fall ska 
marknadskontrollmyndigheterna inom 
rimlig tid informera användarna på sitt 
territorium om produkter som dessa 
myndigheter har konstaterat utgör en risk.

2. Marknadskontrollmyndigheterna ska 
utan dröjsmål informera användarna på sitt 
territorium om produkter som dessa 
myndigheter har konstaterat utgör en risk.
Om möjligt ska informationen även 
omfatta uppgifter om tillverkare, 
försäljningskanal, priser och 
försäljningsperiod.

Or. en

Motivering

Marknadskontrollmyndigheterna bör inte tillåtas fördröja informationen till konsumenterna 
om produkter som utgör en risk. Informationen bör kompletteras med mer detaljerad 
information, såsom uppgifter om försäljningskanal där sådana finns tillgängliga, som kan 
hjälpa konsumenterna att identifiera riskprodukter.

Ändringsförslag 154
Josef Weidenholzer
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Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I förekommande fall ska 
marknadskontrollmyndigheterna inom 
rimlig tid informera användarna på sitt 
territorium om produkter som dessa 
myndigheter har konstaterat utgör en risk.

2. De ansvariga 
marknadskontrollmyndigheterna och, i 
förekommande fall, de ekonomiska 
aktörerna ska så snabbt som möjligt 
informera användarna om produkter som 
dessa myndigheter har konstaterat utgör en 
risk.

Or. de

Ändringsförslag 155
Preslav Borissov

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I förekommande fall ska 
marknadskontrollmyndigheterna inom 
rimlig tid informera användarna på sitt 
territorium om produkter som dessa 
myndigheter har konstaterat utgör en risk.

2. I förekommande fall ska 
marknadskontrollmyndigheterna utan 
dröjsmål informera användarna på sitt 
territorium om produkter som dessa 
myndigheter har konstaterat utgör en risk.

Or. en

Ändringsförslag 156
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I förekommande fall ska 
marknadskontrollmyndigheterna inom 
rimlig tid informera användarna på sitt 
territorium om produkter som dessa 
myndigheter har konstaterat utgör en risk.

2. I förekommande fall ska 
marknadskontrollmyndigheterna utan 
dröjsmål informera användarna på sitt 
territorium om produkter som dessa 
myndigheter har konstaterat utgör en risk.
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Or. en

Ändringsförslag 157
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De ska samarbeta med de ekonomiska 
aktörerna för att förhindra eller minska 
risker orsakade av produkter som dessa 
aktörer tillhandahållit. Myndigheterna ska 
därför uppmuntra och främja frivilliga 
åtgärder från ekonomiska aktörer, 
däribland i förekommande fall genom att 
utarbeta och ansluta sig till 
uppförandekoder.

Marknadskontrollmyndigheterna ska 
samarbeta med de ekonomiska aktörerna 
och andra ansvariga nationella 
myndigheter för att förhindra eller minska 
risker orsakade av produkter som dessa 
ekonomiska aktörer tillhandahållit. 
Myndigheterna ska därför uppmuntra och 
främja frivilliga åtgärder från ekonomiska 
aktörer, däribland i förekommande fall 
genom att utarbeta och ansluta sig till 
uppförandekoder.

Or. de

Ändringsförslag 158
Pablo Arias Echeverría

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De ska samarbeta med de ekonomiska 
aktörerna för att förhindra eller minska 
risker orsakade av produkter som dessa 
aktörer tillhandahållit. Myndigheterna
ska därför uppmuntra och främja frivilliga 
åtgärder från ekonomiska aktörer, 
däribland i förekommande fall genom att 
utarbeta och ansluta sig till 
uppförandekoder.

Marknadskontrollmyndigheterna ska 
därför uppmuntra och främja frivilliga 
åtgärder från ekonomiska aktörer, 
däribland i förekommande fall genom att 
utarbeta och ansluta sig till 
uppförandekoder.

Or. es
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Motivering

Enligt produktsäkerhetsdirektivet bör de ekonomiska aktörerna samarbeta med 
marknadskontrollmyndigheterna i syfte att minska eller förebygga de risker som osäkra 
produkter som de har släppt ut på marknaden kan utgöra. De ekonomiska aktörernas 
samarbete med marknadskontrollmyndigheterna bör överföras till förslaget till förordning om 
konsumtionsprodukters säkerhet, artiklarna 8, 10 och 11.

Ändringsförslag 159
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Marknadskontrollmyndigheterna ska 
genomföra sina uppgifter självständigt, 
objektivt och opartiskt samt fullfölja sina 
skyldigheter enligt denna förordning. De 
ska utöva sina befogenheter gentemot 
ekonomiska aktörer i enlighet med 
proportionalitetsprincipen.

3. Marknadskontrollmyndigheterna ska 
genomföra sina uppgifter självständigt, 
objektivt och opartiskt samt fullfölja sina 
skyldigheter enligt denna förordning. De 
ska utöva sina befogenheter gentemot 
ekonomiska aktörer i enlighet med 
proportionalitetsprincipen och med 
vederbörligt iakttagande av 
försiktighetsprincipen enligt artikel 191.2 
i EUF-fördraget.

Or. en

Ändringsförslag 160
Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Marknadskontrollmyndigheterna ska i 
sina åtgärder ta hänsyn till riskens 
allvarlighetsgrad och 
försiktighetsprincipen.
För detta ändamål ska de undersöka ett 
tillräckligt antal produktprover för att 
bedöma produktöverensstämmelse och 
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den faktiska risken med dessa produkter. 

Or. it

Ändringsförslag 161
Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Marknadskontrollmyndigheterna ska i 
sina åtgärder ta hänsyn till riskens 
allvarlighetsgrad och 
försiktighetsprincipen. För detta ändamål 
ska de undersöka ett tillräckligt antal 
produktprover för att bedöma 
produktöverensstämmelse och den 
faktiska risken med dessa produkter. 

Or. it

Ändringsförslag 162
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3c. Marknadskontrollmyndigheterna ska 
agera med vederbörlig hänsyn till hur 
allvarlig risken är och till 
försiktighetsprincipen.

Or. es

Ändringsförslag 163
Bernadette Vergnaud
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Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När det är nödvändigt och motiverat för 
att kunna utföra sina uppgifter, får 
marknadskontrollmyndigheterna ha 
tillträde till de ekonomiska aktörernas 
lokaler och ta nödvändiga stickprover av 
produkterna. 

4. När det är nödvändigt och motiverat för 
att kunna utföra sina uppgifter, får 
marknadskontrollmyndigheterna utan 
förvarning besöka de ekonomiska 
aktörernas lokaler, och läsa, beslagta eller 
kopiera dokument samt logga in på 
datasystem och ta nödvändiga stickprover 
av produkterna. 

Or. fr

Motivering

För att stödja konsumentsäkerheten och bedrägeribekämpningen måste man utöka 
marknadskontrollmyndigheternas undersökningsbefogenhet. De bör kunna utföra 
stickprovskontroller, beslagta dokument och ha tillgång till datasystem, då de flesta dokument 
endast sparas elektroniskt.

Ändringsförslag 164
Pablo Arias Echeverría

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När det är nödvändigt och motiverat för 
att kunna utföra sina uppgifter, får 
marknadskontrollmyndigheterna ha 
tillträde till de ekonomiska aktörernas 
lokaler och ta nödvändiga stickprover av 
produkterna.

4. När det är nödvändigt och motiverat för 
att kunna utföra sina uppgifter, får 
marknadskontrollmyndigheterna ha 
tillträde till de ekonomiska aktörernas 
lokaler, utföra lämpliga kontroller av 
dokumentation, kopiera relevanta
dokument och ta nödvändiga stickprover 
av produkterna.

Or. es

Motivering

Genom att bevilja marknadskontrollmyndigheterna ytterligare befogenheter säkras ett
fullödigt utförande av deras uppgifter.
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Ändringsförslag 165
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När det är nödvändigt och motiverat för 
att kunna utföra sina uppgifter, får 
marknadskontrollmyndigheterna ha 
tillträde till de ekonomiska aktörernas 
lokaler och ta nödvändiga stickprover av 
produkterna.

4. När det är nödvändigt och motiverat för 
att kunna utföra sina uppgifter, får 
marknadskontrollmyndigheterna ha 
tillträde till de ekonomiska aktörernas 
lokaler, utföra lämpliga kontroller av 
dokumentation, kopiera relevanta 
dokument och ta nödvändiga stickprover 
av produkterna.

Or. es

Ändringsförslag 166
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) möjliggöra för konsumenter och andra 
berörda parter att inkomma med klagomål 
om frågor som rör produktsäkerhet, 
marknadskontroller och risker relaterade 
till produkter samt följa upp dessa 
klagomål på ett lämpligt sätt,

a) möjliggöra för konsumenter och andra 
berörda parter att inkomma med klagomål 
om frågor som rör produktsäkerhet, 
marknadskontroller och risker relaterade 
till produkter samt följa upp dessa 
klagomål på ett lämpligt sätt och inom 
rimlig tid,

Or. de

Ändringsförslag 167
Norica Nicolai

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) följa upp och uppdatera vetenskaplig 
och teknisk kunskap när det gäller 
produktsäkerhet.

c) följa upp och uppdatera vetenskaplig 
och teknisk kunskap när det gäller 
produktsäkerhet och produkternas 
överensstämmelse med unionens 
harmoniseringslagstiftning.

Or. en

Motivering

Denna bestämmelse bör inte begränsas till enbart produktsäkerhet, utan bör även omfatta 
andra frågor som kan vara relevanta för produkternas överensstämmelse med unionens 
harmoniseringslagstiftning.

Ändringsförslag 168
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) bevaka olyckor och hälsoskador som 
dessa produkter misstänks ha orsakat.

Or. en

Ändringsförslag 169
Anna Hedh

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cb) övervaka olyckor och skador på 
hälsan som kan relateras till de berörda 
produkterna.

Or. en
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Ändringsförslag 170
Heide Rühle

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5 – led cc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cc) kontrollera produkternas 
överensstämmelse med tillämplig 
unionslagstiftning,

Or. en

Ändringsförslag 171
Heide Rühle

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5 – led cd (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cd) uppmuntras att delta i nationella 
standardiseringsaktiviteter som syftar till 
att utarbeta eller omarbeta standarder på 
begäran av kommissionen enligt 
artikel 10 i förordning (EU) nr 1025/2012.

Or. en

Ändringsförslag 172
Norica Nicolai

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5 – led ce (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ce) där så är möjligt och relevant, delta i 
standardiseringsorganisationers 
verksamhet i syfte att utarbeta eller 
omarbeta standarder enligt 
förordning (EU) nr 1025/2010.
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Or. en

Motivering

Marknadskontrollmyndigheter bör i hög grad vara delaktiga i standardiseringsprocessen, 
eftersom de då enklare kan uppdatera vetenskaplig och teknisk kunskap enligt kraven i led c i 
denna punkt.

Ändringsförslag 173
Anna Hedh

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. För att marknadskontrollmyndigheterna 
ska kunna fullgöra dessa skyldigheter ska 
lämpliga förfaranden fastställas som 
allmänheten ska informeras om.

6. För att marknadskontrollmyndigheterna 
ska kunna fullgöra dessa skyldigheter ska 
lämpliga förfaranden fastställas som 
allmänheten ska informeras om.
Marknadskontrollmyndigheterna ska i 
synnerhet på begäran göra följande 
tillgängligt för allmänheten:
a) Identifierande information om 
produkter där det inkommit klagomål 
gällande säkerheten enligt led a i 
artikel 6.5.
b) Typ av säkerhetsbrist och uppfattad 
risk relaterad till produkten enligt 
klagomålen och eventuella farliga 
händelser eller skador som har 
rapporterats.
c) Kommentarer till klagomålet av de 
ekonomiska aktörerna.
d) Uppföljningsåtgärder som 
marknadskontrollmyndigheten anser vara 
lämpliga.

Or. en

Ändringsförslag 174
Franz Obermayr

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 8
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Sekretessen får inte hindra att 
marknadskontrollmyndigheterna får ta del 
av information som är nödvändig för att 
säkerställa effektiv marknadskontroll.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. de

Ändringsförslag 175
Pablo Arias Echeverría

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska utarbeta ett 
allmänt program för marknadskontroll, se 
över detta program och vid behov 
uppdatera det minst vart fjärde år. 
Programmet ska omfatta organisationen av 
marknadskontrollen och därmed 
sammanhängande verksamhet och beakta 
de särskilda behoven hos företag, i 
synnerhet hos små och medelstora 
företag, vid genomförandet av unionens 
harmoniseringslagstiftning och 
förordning (EU) nr […/…] [on consumer 
product safety] samt ge riktlinjer och stöd.
Det ska innehålla följande:

1. Varje medlemsstat ska utarbeta ett 
allmänt program för marknadskontroll, se 
över detta program och vid behov 
uppdatera det minst vart fjärde år. 
Programmet ska omfatta organisationen av 
marknadskontrollen och därmed 
sammanhängande verksamhet.

Or. es

Motivering

Tillämpningen av unionslagstiftningen bör inte påverkas av företagens särskilda behov. Syftet 
med denna bestämmelse, vilket gäller alla, är att kontrollera att produkterna uppfyller de 
krav som fastställs i unionslagstiftningen.

Ändringsförslag 176
Josef Weidenholzer



PE516.934v02-00 64/185 AM\1002709SV.doc

SV

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska utarbeta ett 
allmänt program för marknadskontroll, se 
över detta program och vid behov 
uppdatera det minst vart fjärde år. 
Programmet ska omfatta organisationen av 
marknadskontrollen och därmed 
sammanhängande verksamhet och beakta 
de särskilda behoven hos företag, i 
synnerhet hos små och medelstora 
företag, vid genomförandet av unionens 
harmoniseringslagstiftning och förordning 
(EU) nr […/…] [on consumer product 
safety] samt ge riktlinjer och stöd. Det ska 
innehålla följande:

1. Varje medlemsstat ska utarbeta ett 
allmänt program för marknadskontroll, se 
över detta program och vid behov 
uppdatera det minst vart fjärde år. 
Programmet ska omfatta organisationen av 
marknadskontrollen och därmed 
sammanhängande verksamhet och beakta 
de särskilda behoven hos konsumenterna, 
vid genomförandet av unionens 
harmoniseringslagstiftning och förordning 
(EU) nr […/…] [on consumer product 
safety] samt ge riktlinjer och stöd till 
relevanta aktörer. Det ska innehålla 
följande:

Or. de

Ändringsförslag 177
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska utarbeta ett 
allmänt program för marknadskontroll, se 
över detta program och vid behov 
uppdatera det minst vart fjärde år. 
Programmet ska omfatta organisationen av 
marknadskontrollen och därmed 
sammanhängande verksamhet och beakta 
de särskilda behoven hos företag, i 
synnerhet hos små och medelstora 
företag, vid genomförandet av unionens 
harmoniseringslagstiftning och förordning
(EU) nr […/…] [on consumer product 
safety] samt ge riktlinjer och stöd. Det ska 
innehålla följande:

1. Varje medlemsstat ska utarbeta ett 
allmänt program för marknadskontroll, se 
över detta program och vid behov 
uppdatera det minst vart fjärde år. 
Programmet ska omfatta organisationen av 
marknadskontrollen och därmed 
sammanhängande verksamhet och beakta 
de särskilda behoven hos företag och 
konsumenter vid genomförandet av 
unionens harmoniseringslagstiftning och 
förordning (EU) nr […/…] [on consumer 
product safety] samt ge riktlinjer och stöd. 
Det ska innehålla följande:

Or. en
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Ändringsförslag 178
Ashley Fox

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Finansiella resurser, personal samt 
tekniska och andra resurser som avsatts 
till myndigheterna.

utgår

Or. en

Motivering

Detta skulle kunna begränsa medlemsstaternas möjligheter att effektivt organisera 
marknadskontrollverksamheten.

Ändringsförslag 179
Pablo Arias Echeverría

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Finansiella resurser, personal samt 
tekniska och andra resurser som avsatts 
till myndigheterna.

utgår

Or. es

Motivering

Riktlinjer och stöd till ekonomiska aktörer hör inte till kontrollmyndigheternas 
verksamhetsområde och kan minska deras oberoende. Led b bör strykas, eftersom detta anses 
vara en konfidentiell fråga.

Ändringsförslag 180
Norica Nicolai
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Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Nivåer och beräkningsformer för de 
avgifter som tas ut från ekonomiska 
operatörer enligt artiklarna 10 och 16 i 
denna förordning.

Or. en

Motivering

Gemensamma rutiner bör uppmuntras avseende de avgifter som tas ut från ekonomiska 
aktörer som tillhandahåller osäkra produkter, eller produkter som på annat sätt inte uppfyller 
kraven, på marknaden. Därför bör information om detta ingå i de allmänna programmen för 
marknadskontroll, så att både kommissionen och övriga medlemsstater kan hållas 
informerade.

Ändringsförslag 181
Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) De laboratorier som är specialiserade 
inom de varukategorier de undersökta 
produkterna tillhör, i enlighet med 
kriterierna i artikel 28. 

Or. it

Ändringsförslag 182
Norica Nicolai

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De allmänna och sektorsspecifika 3. De allmänna och sektorsspecifika 



AM\1002709SV.doc 67/185 PE516.934v02-00

SV

programmen och uppdateringar av dessa 
ska meddelas till övriga medlemsstater och 
kommissionen samt i enlighet med
artikel 6.6 göras tillgängliga för 
allmänheten elektroniskt och, om lämpligt, 
på annat sätt.

programmen och uppdateringar av dessa 
ska utarbetas efter samråd med berörda 
parter och ska meddelas till övriga 
medlemsstater och kommissionen. I 
enlighet med artikel 6.6 ska de göras 
tillgängliga för allmänheten elektroniskt 
och, om lämpligt, på annat sätt.

Or. en

Motivering

För att programmen för marknadskontroll ska ta hänsyn till behoven hos företag, 
konsumenter med flera bör medlemsstaterna samråda med berörda parter innan sådana 
program utarbetas.

Ändringsförslag 183
Pablo Arias Echeverría

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De allmänna och sektorsspecifika 
programmen och uppdateringar av dessa 
ska meddelas till övriga medlemsstater och
kommissionen samt i enlighet med 
artikel 6.6 göras tillgängliga för 
allmänheten elektroniskt och, om lämpligt, 
på annat sätt.

3. De allmänna och sektorsspecifika 
programmen och uppdateringar av dessa 
ska meddelas till övriga medlemsstater via
kommissionen samt i enlighet med 
artikel 6.6 göras tillgängliga för 
allmänheten elektroniskt och, om lämpligt, 
på annat sätt.

Or. es

Motivering

Det är mer effektivt att kommissionen informerar medlemsstaterna om programmen.

Ändringsförslag 184
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ekonomiska aktörer och, i tillämpliga 
fall, organ för bedömning av 
överensstämmelse ska på begäran ge 
marknadskontrollmyndigheterna sådan 
dokumentation och information som 
dessa myndigheter behöver för att utföra 
sin verksamhet, på ett språk som lätt kan 
förstås av dem.

utgår

Or. en

Motivering

Punkten utgår på grund av ändringsförslag där de ekonomiska aktörernas skyldigheter 
beskrivs mer i detalj.

Ändringsförslag 185
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ekonomiska aktörer och, i tillämpliga 
fall, organ för bedömning av 
överensstämmelse ska på begäran ge 
marknadskontrollmyndigheterna sådan 
dokumentation och information som dessa 
myndigheter behöver för att utföra sin 
verksamhet, på ett språk som lätt kan 
förstås av dem.

1. Ekonomiska aktörer och, i tillämpliga 
fall, organ för bedömning av 
överensstämmelse ska på motiverad 
begäran ge 
marknadskontrollmyndigheterna sådan 
dokumentation och information som dessa 
myndigheter behöver för att utföra sin 
verksamhet. Om en ekonomisk aktör har 
fått den aktuella dokumentationen och 
informationen tidigare av en annan 
ekonomisk aktör och denna enligt 
EU:s och medlemsstaternas regler räknas 
som affärshemlighet ska sekretessen 
garanteras när denna dokumentation och 
information tillhandahålls.

Or. de
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Ändringsförslag 186
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ekonomiska aktörer och, i tillämpliga 
fall, organ för bedömning av 
överensstämmelse ska på begäran ge 
marknadskontrollmyndigheterna sådan 
dokumentation och information som dessa 
myndigheter behöver för att utföra sin 
verksamhet, på ett språk som lätt kan 
förstås av dem.

1. Ekonomiska aktörer och, i tillämpliga 
fall, organ för bedömning av
överensstämmelse ska på motiverad
begäran ge 
marknadskontrollmyndigheterna all sådan 
dokumentation och information som dessa 
myndigheter behöver för att utföra sin 
verksamhet, i elektroniskt eller fysiskt 
format och på ett språk som lätt kan förstås 
av dem. Informationen ska omfatta 
uppgifter som gör det möjligt att exakt 
identifiera produkten och som underlättar 
spårningen av produkter, i tillämpliga 
fall.

Or. en

Motivering

Med denna formulering undviker man att belasta ekonomiska aktörer med onödiga 
administrativa bördor genom att klargöra vilken information som kan efterfrågas av 
marknadskontrollmyndigheterna. Den andra punkten i artikeln är onödig och den relevanta 
delen har därför införlivats i denna punkt.

Ändringsförslag 187
Ashley Fox

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ekonomiska aktörer och, i tillämpliga 
fall, organ för bedömning av 
överensstämmelse ska på begäran ge 
marknadskontrollmyndigheterna sådan 
dokumentation och information som dessa 
myndigheter behöver för att utföra sin 

1. Ekonomiska aktörer och, i tillämpliga 
fall, organ för bedömning av 
överensstämmelse ska på begäran ge 
marknadskontrollmyndigheterna sådan
nödvändig dokumentation och information 
som dessa myndigheter behöver för att 
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verksamhet, på ett språk som lätt kan 
förstås av dem.

utföra sin verksamhet, på ett språk som lätt 
kan förstås av slutanvändarna enligt vad 
som fastställs av den berörda 
medlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 188
Heide Rühle

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ekonomiska aktörer och, i tillämpliga 
fall, organ för bedömning av 
överensstämmelse ska på begäran ge 
marknadskontrollmyndigheterna sådan 
dokumentation och information som dessa 
myndigheter behöver för att utföra sin 
verksamhet, på ett språk som lätt kan 
förstås av dem.

1. Ekonomiska aktörer och, i tillämpliga 
fall, organ för bedömning av 
överensstämmelse ska på begäran och utan 
att det påverkar bestämmelserna i 
artikel R2.9, R4.9 eller R5.5 i bilaga I till 
beslut 768/2008/EG ge 
marknadskontrollmyndigheterna sådan 
dokumentation och information som dessa 
myndigheter behöver för att utföra sin 
verksamhet, på ett språk som lätt kan 
förstås av dem.

Or. en

Ändringsförslag 189
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ekonomiska aktörer ska lämna all 
nödvändig information till
marknadskontrollmyndigheterna, bland 
annat information som gör det möjligt att 
exakt identifiera produkten och som 
underlättar spårningen av produkten.

2. Ekonomiska aktörer ska samarbeta med
marknadskontrollmyndigheterna på deras 
begäran vad gäller åtgärder för att 
undanröja riskerna med produkter som de 
har släppt ut eller tillhandahållit på 
marknaden.
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Or. en

Motivering

Ekonomiska aktörer omfattas av en skyldighet att samarbeta i linje med bestämmelserna i 
andra artiklar i denna förordning. Detta gäller bland annat korrigerande åtgärder och 
eventuellt andra åtgärder som kan behövas för att undanröja risken. Detta är i linje med 
bestämmelserna i den nya rättsliga ramen.

Ändringsförslag 190
Wim van de Camp

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Tillverkarna och importörerna ska 
ange namn, registrerat firmanamn eller 
registrerat varumärke och en 
kontaktadress på produkten eller på 
förpackningen eller på ett medföljande 
dokument. Den uppgivna adressen ska 
ange en enda kontaktpunkt där 
tillverkaren eller importören kan 
kontaktas.

Or. en

Motivering

Kraven på spårbarhet är relevanta då produkterna utgör en identifierad risk men bör
begränsas till sådana produkter, därav hänvisningen till produkter som omfattas av särskilda 
säkerhetskrav. På grund av kostnaden för åtgärden bör ett rimligt alternativ med uppgifter på 
förpackningar eller medföljande material alltid tillåtas.

Ändringsförslag 191
Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2b (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Tillverkarna och importörerna ska 
ange namn, registrerat firmanamn eller 
registrerat varumärke och en 
kontaktadress på produkten eller på 
förpackningen eller på ett medföljande 
dokument. Den uppgivna adressen ska 
ange en enda kontaktpunkt där 
tillverkaren eller importören kan 
kontaktas.

Or. en

Motivering

Kraven på spårbarhet är relevanta då produkterna utgör en identifierad risk men bör 
begränsas till sådana produkter, därav hänvisningen till produkter som omfattas av särskilda 
säkerhetskrav. På grund av kostnaden för åtgärden bör ett rimligt alternativ med uppgifter på 
förpackningar eller medföljande material alltid tillåtas.

Ändringsförslag 192
Constance Le Grip

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2c. Den information som överlämnas till 
den marknadskontrollmyndighet i 
enlighet med denna artikel ska vara läslig 
och tydlig.

Or. fr

Ändringsförslag 193
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 8a (ny)



AM\1002709SV.doc 73/185 PE516.934v02-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8a
Tillverkarens allmänna skyldigheter

1. Tillverkarna ska, när de släpper ut sina 
produkter på marknaden, se till att de har 
konstruerats och tillverkats i enlighet med 
tillämplig unionslagstiftning.
2. Tillverkarna ska utarbeta den 
obligatoriska tekniska dokumentationen 
enligt unionens tillämpliga 
harmoniseringslagstiftning.
3. Tillverkare som anser eller har skäl att 
tro att en produkt som de har släppt ut på 
marknaden inte överensstämmer med 
unionens tillämpliga 
harmoniseringslagstiftning ska 
omedelbart vidta de korrigerande åtgärder 
som krävs för att få produkten att 
överensstämma med kraven eller om så är 
lämpligt dra tillbaka eller återkalla 
produkten. Om produkten utgör en risk 
för konsumentens hälsa och säkerhet ska 
tillverkarna dessutom omedelbart 
underrätta de behöriga myndigheterna i 
de medlemsstater där de har 
tillhandahållit produkten, och lämna 
detaljerade uppgifter om i synnerhet den 
bristande överensstämmelsen och de 
korrigerande åtgärder som vidtagits.
4. Tillverkare som är etablerade utanför 
unionen ska utse en enda representant 
som är etablerad inom unionen när det 
gäller att utföra marknadskontroll.

Or. en

Motivering

Artikel 8 i förslaget bör kompletteras vad gäller de ekonomiska aktörernas skyldigheter. Mot 
denna bakgrund, och i enlighet med beslut (EG) nr 768/2008 om en gemensam ram för 
saluföring av produkter, förordning (EU) nr 167/2013 om godkännande och marknadstillsyn 
av jordbruks- och skogsbruksfordon, förordning (EU) nr 168/2013 om godkännande av och 
marknadstillsyn för två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar, och direktiv 2009/48/EG om 
leksakers säkerhet, måste särskilda skyldigheter fastställas för de olika ekonomiska 



PE516.934v02-00 74/185 AM\1002709SV.doc

SV

aktörerna, som har olika ansvarsområden beroende på var de befinner sig i leveranskedjan.

Ändringsförslag 194
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 8b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8b
Tillverkarnas skyldigheter

1. Tillverkarna ska, när de släpper ut sina 
produkter på marknaden, se till att de har 
konstruerats och tillverkats i enlighet med 
bestämmelserna i tillämplig 
unionslagstiftning.
2. I proportion till de möjliga riskerna 
med en produkt ska tillverkarna ha 
lämpliga kvalitetsstyrningssystem på plats 
för att säkerställa produktsäkerheten och 
produktöverensstämmelsen. De ska utföra 
slumpvis provning av produkter som 
tillhandahålls på marknaden, utreda 
klagomål och föra ett register över 
klagomål, produkter som inte 
överensstämmer med kraven och 
produktåterkallanden, och ska hålla 
distributörer informerade om sådan 
övervakning.
3. Tillverkarna ska utarbeta den 
obligatoriska tekniska dokumentationen 
enligt unionens tillämpliga 
harmoniseringslagstiftning.
4. Tillverkarna ska bevara den tekniska 
dokumentationen för en produkt under tio 
år efter det att produkten har släppts ut på 
marknaden och de ska på motiverad 
begäran göra den tillgänglig för 
marknadskontrollmyndigheterna.
5. Tillverkarna ska se till att deras 
produkter bär ett typ-, tillverkningsparti-
eller serienummer eller någon annan 
beteckning som möjliggör deras 
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identifiering och som är väl synlig och 
lättläst, eller, om produktens storlek eller 
beskaffenhet inte tillåter detta, att de 
erforderliga uppgifterna tillhandahålls på 
förpackningen eller i ett dokument som 
åtföljer produkten.
6. Tillverkarna ska ange namn, registrerat 
firmanamn eller registrerat varumärke 
och kontaktadress på produkten eller, om 
detta inte är möjligt, på förpackningen 
eller på ett dokument som medföljer 
produkten. Adressen ska innehålla en 
enda kontaktpunkt där tillverkaren kan 
kontaktas.
7. Tillverkare som anser eller har skäl att 
tro att en produkt som de har släppt ut på 
marknaden utgör en risk, till exempel att 
den inte överensstämmer med unionens 
tillämpliga harmoniseringslagstiftning, 
ska omedelbart vidta de korrigerande 
åtgärder som krävs för att få produkten 
att överensstämma med kraven eller om 
så är lämpligt dra tillbaka eller återkalla 
produkten. Om produkten utgör en 
allvarlig risk ska tillverkarna dessutom 
omedelbart underrätta de behöriga 
nationella myndigheterna i de 
medlemsstater där de har tillhandahållit 
produkten och lämna detaljerade 
uppgifter om i synnerhet risken och de 
korrigerande åtgärder som vidtagits.

Or. en

Motivering

Klargörande av skyldigheter och ansvarsområden för olika ekonomiska aktörer inom ramen 
för lagstiftningen.

Ändringsförslag 195
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 8c (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8c
Allmänna skyldigheter för tillverkarens 

enda representanter
I marknadskontrollsyfte ska tillverkarens 
enda representant utföra de uppgifter som 
beskrivs i fullmakten från tillverkaren. 
De skyldigheter som beskrivs i artikel [8a 
punkt 1 – Tillverkarens allmänna 
skyldigheter] och utarbetandet av teknisk 
dokumentation ska inte omfattas av 
representantens fullmakt.
Fullmakten ska ge tillverkarens enda 
representant rätt att åtminstone 
a) kunna uppvisa EG-försäkran om 
överensstämmelse och den tekniska 
dokumentationen för de nationella 
myndigheterna, 
b) på motiverad begäran av en behörig 
nationell myndighet ge den myndigheten 
all information och dokumentation som 
behövs för att visa att en produkt 
överensstämmer med kraven i unionens 
harmoniseringslagstiftning,
c) på deras begäran samarbeta med de 
behöriga nationella myndigheterna om de 
åtgärder som vidtas för att undanröja 
riskerna med de produkter som omfattas 
av fullmakten.

Or. en

Ändringsförslag 196
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 8d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8d
Tillverkarens representant
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1. En tillverkare som är etablerad utanför 
unionen ska utse en representant som är 
etablerad inom unionen när det gäller att 
utföra marknadskontrollen.
2. För marknadskontrollen ska 
tillverkarens representant utföra de 
uppgifter som anges i fullmakten från 
tillverkaren. Fullmakten ska ge 
representanten rätt att åtminstone
a) på motiverad begäran av en 
marknadskontrollmyndighet ge den 
myndigheten all information och 
dokumentation som behövs för att visa att 
en produkt överensstämmer med kraven,
b) på begäran samarbeta med 
marknadskontrollmyndigheterna om de 
åtgärder som vidtas för att undanröja 
riskerna med de produkter som omfattas 
av fullmakten.

Or. en

Motivering

Ett förtydligande av skyldigheterna och ansvaret för tillverkarens representanter som man 
föreslår ska utses av de tillverkare som är etablerade utanför EU. Ändringen ersätter 
föredragandens ändringsförslag 36.

Ändringsförslag 197
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 8e (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8e
Importörernas allmänna skyldigheter

1. Importörer ska endast släppa ut 
produkter på marknaden som uppfyller 
bestämmelserna och är säkra.
2. Innan de släpper ut en produkt på 
marknaden ska importörerna se till att 
tillverkaren har upprättat den tekniska 
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dokumentationen, att produkten har 
erforderlig märkning och åtföljs av de 
erforderliga dokumenten.
3. Om importörer anser eller har orsak att 
tro att en produkt inte följer relevant 
EU-lagstiftning ska de inte släppa ut den 
på marknaden. Om de anser eller har 
orsak att tro att produkten utgör en 
allvarlig risk ska de informera 
tillverkaren och 
marknadskontrollmyndigheterna. För 
typgodkända produkter ska de även 
informera den godkännande myndigheten 
som har gett detta godkännande om detta.

Or. en

Ändringsförslag 198
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 8f (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8f
Importörernas skyldigheter

1. Innan importörerna släpper ut en 
produkt på marknaden ska de se till att 
produkten följer relevant 
unionslagstiftning.
2. Om en importör anser eller har skäl att 
tro att en produkt utgör en risk, inklusive 
att den inte följer relevant 
harmoniseringslagstiftning inom 
unionen, får han inte släppa ut produkten 
på marknaden förrän produkten 
överensstämmer med de tillämpliga 
kraven. Om produkten utgör en allvarlig 
risk ska importören underrätta 
tillverkaren och 
marknadskontrollmyndigheterna i den 
medlemsstat där importören är etablerad.
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3. Importörerna ska ange namn, 
registrerat firmanamn eller registrerat 
varumärke och en kontaktadress på 
produkten eller, om detta inte är möjligt, 
på förpackningen eller på ett medföljande 
dokument. De ska se till att eventuell 
tilläggsmärkning inte skymmer 
information i tillverkarens märkning.
4. Importörer ska ha lämpliga 
kvalitetshanteringssystem, i proportion till 
de eventuella riskerna med en produkt,
för att kunna garantera efterlevnad och 
säkerhet för sina importerade produkter. 
De ska genomföra prover av produkter på 
marknaden, undersöka klagomål och föra 
ett register över klagomål, över produkter 
som inte överensstämmer med kraven och 
produktåterkallelser och ska informera 
tillverkare och distributörer om sådana 
kontroller.
5. Importörer som anser eller har skäl att 
tro att en produkt som de har släppt ut på 
marknaden utgör en risk, inklusive att 
den inte följer relevant 
harmoniseringslagstiftning inom 
unionen, ska omedelbart vidta de 
korrigerande åtgärder som krävs för att få 
produkten att överensstämma med kraven 
eller om så är lämpligt dra tillbaka eller 
återkalla produkten. Om produkten utgör 
en allvarlig risk, ska importörerna 
dessutom omedelbart underrätta de 
behöriga nationella myndigheterna i de 
medlemsstater där de har tillhandahållit 
produkten och lämna detaljerade 
uppgifter om i synnerhet riskerna och 
korrigerande åtgärder som vidtagits.
6. Importörerna ska bevara den tekniska 
dokumentationen för en produkt under 
tio år efter det att produkten har släppts ut 
på marknaden och de ska på motiverad 
begäran göra den tillgänglig för 
marknadskontrollmyndigheterna.

Or. en
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Motivering

Ett förtydligande av skyldigheterna och ansvaret för olika ekonomiska aktörer inom 
lagstiftningen.

Ändringsförslag 199
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 8g (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8g
Distributörernas allmänna skyldigheter

1. När distributörerna tillhandahåller en 
produkt på marknaden ska de agera med 
vederbörligt iakttagande av kraven i 
unionslagstiftningen.
Innan distributörerna gör en produkt 
tillgänglig på marknaden ska de verifiera 
att den har erforderlig märkning eller 
typgodkännandemärken, i tillämpliga fall, 
och att den åtföljs av erforderliga 
dokument som visar att de uppfyller 
kraven, inklusive information om 
märkning där så är tillämpligt, och av 
instruktioner och säkerhetsinformation på 
det officiella språket eller de officiella 
språken i den medlemsstat där produkten 
ska släppas ut på marknaden.
2. Distributörer ska lämna all nödvändig 
information till 
marknadskontrollmyndigheterna, bland 
annat information som gör det möjligt att 
exakt identifiera produkten och som 
underlättar spårningen av produkten.

Or. en

Ändringsförslag 200
Sirpa Pietikäinen
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Förslag till förordning
Artikel 8h (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8h
Distributörernas skyldigheter

1. Om en distributör anser eller har skäl 
att tro att en produkt utgör en risk, 
inklusive att den inte följer relevant 
harmoniseringslagstiftning inom 
unionen, får han inte göra produkten 
tillgänglig på marknaden förrän 
produkten överensstämmer med de 
tillämpliga kraven. Om produkten utgör 
en allvarlig risk ska distributören 
informera tillverkaren eller importören 
om detta samt 
marknadskontrollmyndigheten i den 
medlemsstat där distributören är 
etablerad.
2. Distributörer som anser eller har skäl 
att tro att en produkt som de har släppt ut 
på marknaden utgör en risk, inklusive att 
den inte följer relevant 
harmoniseringslagstiftning inom 
unionen, ska omedelbart vidta de 
korrigerande åtgärder som krävs för att få 
produkten att överensstämma med kraven 
eller om så är lämpligt dra tillbaka eller 
återkalla produkten. Om produkten utgör 
en allvarlig risk, ska importörerna 
dessutom omedelbart underrätta 
marknadskontrollmyndigheterna i de 
medlemsstater där de har tillhandahållit 
produkten och lämna detaljerade 
uppgifter om i synnerhet riskerna och 
korrigerande åtgärder som vidtagits.
3. När distributören fått en förfrågan om 
den tekniska dokumentationen ska han 
vidta åtgärder för att antingen anskaffa 
dokumentationen själv och överlämna 
den till myndigheten, eller se till att 
dokumentationen skickas direkt från 
tillverkaren till myndigheten. I det senare 
fallet är distributören fortsatt ansvarig 
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och kan drabbas av sanktioner om 
dokumentationen inte når myndigheten. 
Distributören har möjlighet att, efter att 
ha fått en motiverad begäran, kontakta 
importören, tillverkaren eller tillverkarens 
representant i syfte att erhålla 
dokumentationen eller se till att den 
skickas direkt till myndigheten. 
Distributörers skyldighet att förse en 
myndighet med teknisk dokumentation på 
motiverad begäran inkluderar inte en 
skyldighet att behålla den.

Or. en

Motivering

Ett förtydligande bör göras av skyldigheterna och ansvaret för olika ekonomiska aktörer inom 
lagstiftningen. Förtydligandet i punkt 4 gör det möjligt för tillverkaren att se till att 
konfidentiell affärsinformation i den tekniska dokumentationen inte systematiskt delas med 
distributörerna, som är potentiella konkurrenter, utan är fortsatt konfidentiell.

Ändringsförslag 201
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 8i (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8i
Formell bristande överensstämmelse för 

produkter
1. När marknadskontrollmyndigheter 
identifierar ett av följande fall av formell 
bristande överensstämmelse för en 
produkt som lyder under unionens 
harmoniseringslagstiftning, ska de kräva 
att den relevanta ekonomiska aktören 
korrigerar den formella bristande 
överensstämmelsen:
a) CE-märkning eller annan märkning 
som krävs enligt unionens 
harmoniseringslagstiftning har inte 
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anbringats eller har anbringats felaktigt.
b) EU-försäkran om överensstämmelse, 
där så krävs, har inte upprättats eller har 
upprättats felaktigt.
c) Den tekniska dokumentationen är 
ofullständig eller inte tillgänglig.
d) Den föreskrivna märkningen eller 
bruksanvisningen är ofullständig eller 
saknas.
2. Om den ekonomiska aktören inte lyckas 
korrigera den formella bristande 
överensstämmelsen som avses i punkt 1 
ska marknadskontrollmyndigheterna se 
till att produkten dras tillbaka eller 
återkallas.

Or. en

Motivering

Det är inte lämpligt att skapa en automatisk orsakslänk mellan en formell bristande 
överensstämmelse och förekomsten av en väsentlig risk. Därför föreslås att formellt bristande 
överensstämmelser ska hanteras separat, vilket inte utesluter att en riskbedömning 
genomförs.

Ändringsförslag 202
Heide Rühle

Förslag till förordning
Artikel 9 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Produkter som utgör en risk Förfaranden för hantering av produkter 
som inte uppfyller kraven eller produkter 
som utgör en risk

Or. en

Ändringsförslag 203
Ashley Fox
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Förslag till förordning
Artikel 9 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Produkter som utgör en risk Produkter som inte uppfyller kraven och 
produkter som utgör en risk

Or. en

Ändringsförslag 204
Ashley Fox

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om marknadskontrollmyndigheterna vid 
de kontroller som avses i artikel 6.1 eller 
till följd av mottagen information har 
tillräckliga skäl att tro att en produkt som 
släppts ut eller tillhandahålls på marknaden 
eller som används i samband med 
tillhandahållandet av en tjänst kan utgöra 
en risk, ska de genomföra en 
riskbedömning för produkten i fråga med 
beaktande av de överväganden och kriterier 
som fastställs i artikel 13.

1. Om marknadskontrollmyndigheterna vid 
de kontroller som avses i artikel 6.1 eller 
till följd av mottagen information har 
tillräckliga skäl att tro att en produkt som 
släppts ut eller tillhandahålls på marknaden 
eller som används i samband med 
tillhandahållandet av en tjänst inte 
uppfyller kraven eller kan utgöra en risk, 
ska de genomföra en riskbedömning för 
produkten i fråga med beaktande av kraven 
som fastställts i tillämplig 
unionslagstiftning och, vid behov, de 
överväganden och kriterier som fastställs i 
artikel 13.

Or. en

Ändringsförslag 205
Heide Rühle

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om marknadskontrollmyndigheterna vid 1. Om marknadskontrollmyndigheterna vid 
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de kontroller som avses i artikel 6.1 eller 
till följd av mottagen information har 
tillräckliga skäl att tro att en produkt som 
släppts ut eller tillhandahålls på marknaden 
eller som används i samband med 
tillhandahållandet av en tjänst kan utgöra 
en risk, ska de genomföra en
riskbedömning för produkten i fråga med 
beaktande av de överväganden och kriterier 
som fastställs i artikel 13.

de kontroller som avses i artikel 6.1 eller 
till följd av mottagen information har 
tillräckliga skäl att tro att en produkt som 
släppts ut eller tillhandahålls på marknaden 
eller som används i samband med 
tillhandahållandet av en tjänst kan utgöra 
en risk, eller på annat sätt inte uppfyller 
kraven i tillämplig unionslagstiftning, ska 
de genomföra en utvärdering av produkten 
i fråga med beaktande av de överväganden 
och kriterier som fastställs i artikel 13.

Or. en

Ändringsförslag 206
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om marknadskontrollmyndigheterna vid 
de kontroller som avses i artikel 6.1 eller 
till följd av mottagen information har 
tillräckliga skäl att tro att en produkt som 
släppts ut eller tillhandahålls på marknaden 
eller som används i samband med 
tillhandahållandet av en tjänst kan utgöra 
en risk, ska de genomföra en 
riskbedömning för produkten i fråga med 
beaktande av de överväganden och kriterier 
som fastställs i artikel 13.

1. Om marknadskontrollmyndigheterna vid 
de kontroller som avses i artikel 6.1 eller 
till följd av mottagen information har 
tillräckliga skäl att tro att en produkt som 
släppts ut eller tillhandahålls på marknaden 
eller som används i samband med 
tillhandahållandet av en tjänst kan utgöra 
en risk och eventuellt inte uppfyller 
kraven i tillämplig unionslagstiftning, ska 
de genomföra en riskbedömning för 
produkten i fråga med beaktande av de 
överväganden och kriterier som fastställs i 
artikel 13.

Or. en

Ändringsförslag 207
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om marknadskontrollmyndigheterna vid 
de kontroller som avses i artikel 6.1 eller 
till följd av mottagen information har 
tillräckliga skäl att tro att en produkt som 
släppts ut eller tillhandahålls på marknaden 
eller som används i samband med 
tillhandahållandet av en tjänst kan utgöra 
en risk, ska de genomföra en 
riskbedömning för produkten i fråga med 
beaktande av de överväganden och kriterier 
som fastställs i artikel 13.

1. Om marknadskontrollmyndigheterna vid 
de kontroller som avses i artikel 6.1 eller 
till följd av mottagen information får 
vetskap om eller har tillräckliga skäl att tro 
att en produkt som släppts ut eller 
tillhandahålls på marknaden eller som 
används i samband med tillhandahållandet 
av en tjänst kan utgöra en risk, ska de 
genomföra en riskbedömning för 
produkten i fråga med beaktande av de 
överväganden och kriterier som fastställs i 
artikel 13.

Or. de

Ändringsförslag 208
Pablo Arias Echeverría

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om marknadskontrollmyndigheterna vid 
de kontroller som avses i artikel 6.1 eller 
till följd av mottagen information har 
tillräckliga skäl att tro att en produkt som 
släppts ut eller tillhandahålls på marknaden 
eller som används i samband med
tillhandahållandet av en tjänst kan utgöra 
en risk, ska de genomföra en 
riskbedömning för produkten i fråga med 
beaktande av de överväganden och kriterier 
som fastställs i artikel 13.

1. Om marknadskontrollmyndigheterna vid 
de kontroller som avses i artikel 6.1 eller 
till följd av mottagen information har 
tillräckliga skäl att tro att en produkt som 
släppts ut eller tillhandahålls på marknaden 
eller som används i samband med 
tillhandahållandet av en tjänst kan utgöra 
en risk, ska de genomföra en 
riskbedömning för produkten i fråga med 
beaktande av de överväganden och kriterier 
som fastställs i artikel 13 i denna 
förordning samt artikel 6 i förordningen 
om konsumentprodukters säkerhet.

Or. es

Motivering

De överväganden och kriterier som fastställs i artikel 13 bör beaktas i riskbedömningen. 
Riskbedömning (säkerhetsbedömning) av icke-harmoniserade produkter som inte omfattas av 
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några regler ingår inte i artikel 13. Därför föreslås ett tillägg om att artikel 6 i förordningen 
om konsumentprodukters säkerhet ska beaktas, eftersom denna situation omfattas av den 
artikeln.

Ändringsförslag 209
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om marknadskontrollmyndigheterna vid 
de kontroller som avses i artikel 6.1 eller 
till följd av mottagen information har 
tillräckliga skäl att tro att en produkt som 
släppts ut eller tillhandahålls på marknaden 
eller som används i samband med 
tillhandahållandet av en tjänst kan utgöra 
en risk, ska de genomföra en 
riskbedömning för produkten i fråga med 
beaktande av de överväganden och kriterier 
som fastställs i artikel 13.

1. Om marknadskontrollmyndigheterna vid 
de kontroller som avses i artikel 6.1 eller 
till följd av mottagen information har 
tillräckliga skäl att tro att en produkt som 
släppts ut eller tillhandahålls på marknaden 
eller som används i samband med 
tillhandahållandet av en tjänst kan utgöra 
en risk, ska de genomföra en 
riskbedömning för produkten i fråga med 
beaktande av de överväganden och kriterier 
som fastställs i artikel 13 i denna 
förordning samt artikel 6 i förordningen 
om konsumentprodukters säkerhet.

Or. es

Ändringsförslag 210
Heide Rühle

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel R31 och i enlighet med artikel R34 
i bilaga I till beslut (EG) nr 768/2008 ska 
en medlemsstat kräva att den relevanta 
ekonomiska aktören ser till att kraven 
uppfylls när medlemsstaten gör en av 
följande upptäckter:
a) Märkningen om överensstämmelse har 
anbringats i strid mot artikel [R11] eller 
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artikel [R12] i beslut (EG) nr 768/2008.
b) Det saknas märkning om 
överensstämmelse.
c) Det har inte upprättats någon 
EG försäkran om överensstämmelse.
d) EG-försäkran om överensstämmelse 
har inte upprättats på ett korrekt sätt.
e) Den tekniska dokumentationen är 
antingen inte tillgänglig eller inte 
komplett.
Om sådan bristande överensstämmelse 
som avses i punkt 1 kvarstår ska den 
berörda medlemsstaten vidta lämpliga 
åtgärder för att begränsa eller förbjuda 
tillhandahållandet av produkten på 
marknaden eller se till att den återkallas 
eller dras tillbaka från marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 211
Pablo Arias Echeverría

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Marknadskontrollmyndigheterna ska ta 
vederbörlig hänsyn till tillgängliga 
provningsresultat och riskbedömningar 
som redan har genomförts eller utfärdats 
för produkt i fråga av en ekonomisk aktör 
eller annan person eller myndighet, 
inklusive myndigheterna i andra 
medlemsstater.

Marknadskontrollmyndigheterna ska ta 
hänsyn till tillgängliga och förståeliga
provningsresultat och riskbedömningar 
som redan har genomförts eller utfärdats 
för produkt i fråga av en ekonomisk aktör 
eller annan person eller myndighet, 
inklusive myndigheterna i andra 
medlemsstater.

Or. es

Motivering

Å ena sidan bör ordet ”vederbörlig” strykas eftersom det kan ge upphov till olika tolkningar, 
och å andra sidan bör ordet ”förståeliga” infogas efter ”tillgängliga” så att resultaten av 
riskbedömningar kan beaktas.
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Ändringsförslag 212
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Marknadskontrollmyndigheterna ska ta 
vederbörlig hänsyn till tillgängliga 
provningsresultat och riskbedömningar 
som redan har genomförts eller utfärdats 
för produkt i fråga av en ekonomisk aktör 
eller annan person eller myndighet, 
inklusive myndigheterna i andra 
medlemsstater.

Marknadskontrollmyndigheterna ska ta 
vederbörlig hänsyn till tillgängliga och 
förståeliga provningsresultat och 
riskbedömningar som redan har 
genomförts eller utfärdats för produkt i 
fråga av en ekonomisk aktör eller annan 
person eller myndighet, inklusive 
myndigheterna i andra medlemsstater.

Or. es

Ändringsförslag 213
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Marknadskontrollmyndigheterna ska ta 
vederbörlig hänsyn till tillgängliga 
provningsresultat och riskbedömningar 
som redan har genomförts eller utfärdats 
för produkt i fråga av en ekonomisk aktör 
eller annan person eller myndighet, 
inklusive myndigheterna i andra 
medlemsstater.

Marknadskontrollmyndigheterna ska ta 
vederbörlig hänsyn till tillgängliga och 
objektiva provningsresultat och 
riskbedömningar som redan har 
genomförts eller utfärdats för produkt i 
fråga av en ekonomisk aktör eller annan 
person eller myndighet, inklusive 
myndigheterna i andra medlemsstater.

Or. de

Ändringsförslag 214
Heide Rühle
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Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I fråga om en produkt som omfattas av 
unionens harmoniseringslagstiftning ska 
formell bristande överensstämmelse med 
den lagstiftningen ge 
marknadskontrollmyndigheterna 
tillräckliga skäl att tro att produkten kan 
utgöra en risk vid något av följande fall:

utgår

a) CE-märkning eller annan märkning 
som krävs enligt unionens 
harmoniseringslagstiftning har inte 
anbringats eller har anbringats felaktigt.
b) EU-försäkran om överensstämmelse, 
där så krävs, har inte upprättats eller har 
upprättats felaktigt.
c) Den tekniska dokumentationen är 
ofullständig eller inte tillgänglig.
d) Den föreskrivna märkningen eller 
bruksanvisningen är ofullständiga eller 
saknas.
Oavsett om riskbedömningen visar att 
produkten i själva verket utgör en risk ska 
marknadskontrollmyndigheterna kräva 
att den ekonomiska aktören åtgärdar den 
formellt bristande överensstämmelsen. 
Om den ekonomiska aktören underlåter 
att göra det ska 
marknadskontrollmyndigheterna se till att 
produkten dras tillbaka eller återkallas.

Or. en

Ändringsförslag 215
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I fråga om en produkt som omfattas av 
unionens harmoniseringslagstiftning ska 
formell bristande överensstämmelse med 
den lagstiftningen ge 
marknadskontrollmyndigheterna 
tillräckliga skäl att tro att produkten kan 
utgöra en risk vid något av följande fall:

utgår

a) CE-märkning eller annan märkning 
som krävs enligt unionens 
harmoniseringslagstiftning har inte 
anbringats eller har anbringats felaktigt.
b) EU-försäkran om överensstämmelse, 
där så krävs, har inte upprättats eller har 
upprättats felaktigt.
c) Den tekniska dokumentationen är 
ofullständig eller inte tillgänglig.
d) Den föreskrivna märkningen eller 
bruksanvisningen är ofullständiga eller 
saknas.
Oavsett om riskbedömningen visar att 
produkten i själva verket utgör en risk ska 
marknadskontrollmyndigheterna kräva 
att den ekonomiska aktören åtgärdar den 
formellt bristande överensstämmelsen. 
Om den ekonomiska aktören underlåter 
att göra det ska 
marknadskontrollmyndigheterna se till att 
produkten dras tillbaka eller återkallas.

Or. en

Motivering

Det verkar inte lämpligt att betrakta formellt bristande överensstämmelse som ett tillräckligt 
skäl att anta att produkten kan utgöra en risk. Det föreslås därför att fall av formellt 
bristande överensstämmelse ska hanteras separat. Texten har justerats och flyttats till en ny 
artikel 8a.

Ändringsförslag 216
Anja Weisgerber, Markus Ferber
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Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I fråga om en produkt som omfattas av 
unionens harmoniseringslagstiftning ska
formell bristande överensstämmelse med 
den lagstiftningen ge 
marknadskontrollmyndigheterna 
tillräckliga skäl att tro att produkten kan 
utgöra en risk vid något av följande fall:

I fråga om en produkt som omfattas av 
unionens harmoniseringslagstiftning kan
formell bristande överensstämmelse med 
den lagstiftningen ge 
marknadskontrollmyndigheterna 
tillräckliga skäl att tro att produkten kan 
utgöra en risk vid något av följande fall:

Or. de

Motivering

Det är marknadskontrollmyndigheterna som ska avgöra om en produkt kan utgöra en risk.

Ändringsförslag 217
Pablo Arias Echeverría

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I fråga om en produkt som omfattas av 
unionens harmoniseringslagstiftning ska 
formell bristande överensstämmelse med 
den lagstiftningen ge 
marknadskontrollmyndigheterna 
tillräckliga skäl att tro att produkten kan 
utgöra en risk vid något av följande fall:

I fråga om en produkt ska formell bristande 
överensstämmelse med 
unionslagstiftningen ge 
marknadskontrollmyndigheterna 
tillräckliga skäl att tro att produkten kan 
utgöra en risk vid något av följande fall:

Or. es

Motivering

Formell bristande överensstämmelse bör utvidgas till att omfatta alla produkter, inklusive 
icke-harmoniserade produkter, eftersom förordningen om konsumentprodukters säkerhet 
innehåller ett krav på att inneha teknisk dokumentation som bekräftar att en produkt som ska 
släppas ut på marknaden är säker, där de ekonomiska aktörerna anges och som i tillämpliga 
fall innehåller anvisningar och varningar.
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Ändringsförslag 218
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – stycke 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Produkten eller en presentation av 
produkten är utan tillåtelse märkt med ett 
varumärke som är identiskt med eller 
liknar ett registrerat varumärke för denna 
produkt, vilket gör att dess autenticitet 
eller ursprung inte garanteras.

Or. en

Ändringsförslag 219
Constance Le Grip

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Produkten eller framställningar av 
den har utan tillstånd märkts på ett sätt 
som är identiskt med eller liknar det 
varumärke som har registrerats för 
produkten, så att det inte går att garantera 
dess äkthet eller ursprung.

Or. fr

Ändringsförslag 220
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Oavsett om riskbedömningen visar att 
produkten i själva verket utgör en risk ska 

Oavsett om riskbedömningen visar att 
produkten i själva verket utgör en risk ska 
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marknadskontrollmyndigheterna kräva 
att den ekonomiska aktören åtgärdar den 
formellt bristande överensstämmelsen. Om 
den ekonomiska aktören underlåter att göra 
det ska marknadskontrollmyndigheterna se 
till att produkten dras tillbaka eller 
återkallas.

den ekonomiska aktören åtgärda den 
formellt bristande överensstämmelsen. Om 
den ekonomiska aktören underlåter att göra 
det kan marknadskontrollmyndigheterna se 
till att produkten dras tillbaka eller 
återkallas. Mindre överträdelser kan 
medföra varning eller böter.

Or. de

Motivering

Marknadskontrollmyndigheterna ska kunna bestraffa mindre överträdelser.

Ändringsförslag 221
Ashley Fox

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Oavsett om riskbedömningen visar att 
produkten i själva verket utgör en risk ska 
marknadskontrollmyndigheterna kräva att 
den ekonomiska aktören åtgärdar den 
formellt bristande överensstämmelsen. Om 
den ekonomiska aktören underlåter att göra 
det ska marknadskontrollmyndigheterna se 
till att produkten dras tillbaka eller 
återkallas.

Oavsett om riskbedömningen visar att 
produkten i själva verket utgör en risk ska 
marknadskontrollmyndigheterna kräva att 
den ekonomiska aktören åtgärdar den 
formellt bristande överensstämmelsen. Om 
den ekonomiska aktören underlåter att göra 
det kan marknadskontrollmyndigheterna,
om så är lämpligt, dra tillbaka eller 
återkalla den aktuella produkten tills den 
bristande överensstämmelsen har rättats 
till.

Or. en

Motivering

Produkter som endast omfattas av mindre överträdelser bör inte hanteras på samma sätt som 
produkter som utgör en allmän risk.

Ändringsförslag 222
Othmar Karas
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Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Oavsett om riskbedömningen visar att 
produkten i själva verket utgör en risk ska 
marknadskontrollmyndigheterna kräva att 
den ekonomiska aktören åtgärdar den 
formellt bristande överensstämmelsen. Om 
den ekonomiska aktören underlåter att göra 
det ska marknadskontrollmyndigheterna se 
till att produkten dras tillbaka eller 
återkallas.

Oavsett om riskbedömningen visar att 
produkten i själva verket utgör en risk ska 
marknadskontrollmyndigheterna kräva att 
den ekonomiska aktören åtgärdar den 
formellt bristande överensstämmelsen. Om 
den ekonomiska aktören underlåter att göra 
det ska marknadskontrollmyndigheterna se 
till att produkten dras tillbaka eller 
återkallas. Varningar och sanktioner kan 
tillämpas i händelse av överträdelse.

Or. en

Ändringsförslag 223
Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Oavsett om riskbedömningen visar att 
produkten i själva verket utgör en risk ska 
marknadskontrollmyndigheterna kräva att 
den ekonomiska aktören åtgärdar den 
formellt bristande överensstämmelsen. Om 
den ekonomiska aktören underlåter att göra 
det ska marknadskontrollmyndigheterna se 
till att produkten dras tillbaka eller 
återkallas.

 Oavsett om riskbedömningen visar att 
produkten i själva verket utgör en risk ska 
marknadskontrollmyndigheterna kräva att 
den ekonomiska aktören som ansvarar för 
den första försäljningen åtgärdar den 
formellt bristande överensstämmelsen. Om 
den ekonomiska aktören underlåter att göra 
det ska marknadskontrollmyndigheterna se 
till att produkten dras tillbaka eller 
återkallas.

Or. it

Ändringsförslag 224
Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Oavsett om riskbedömningen visar att 
produkten i själva verket utgör en risk ska 
marknadskontrollmyndigheterna kräva att 
den ekonomiska aktören åtgärdar den 
formellt bristande överensstämmelsen. Om 
den ekonomiska aktören underlåter att göra 
det ska marknadskontrollmyndigheterna se 
till att produkten dras tillbaka eller 
återkallas.

Oavsett om riskbedömningen visar att 
produkten i själva verket utgör en risk ska 
marknadskontrollmyndigheterna kräva att 
den ekonomiska aktören som ansvarar för 
den första försäljningen åtgärdar den 
formellt bristande överensstämmelsen. Om 
den ekonomiska aktören underlåter att göra 
det ska marknadskontrollmyndigheterna se 
till att produkten dras tillbaka eller 
återkallas.

Or. it

Ändringsförslag 225
Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 10.4, ska 
marknadskontrollmyndigheterna om de 
finner att en produkt utgör en risk utan 
dröjsmål ange vilka nödvändiga 
korrigerande åtgärder som den berörda 
ekonomiska aktören ska vidta för att 
hantera risken inom angiven tid. 
Marknadskontrollmyndigheterna får 
rekommendera eller komma överens med 
de berörda ekonomiska aktörerna om 
vilken korrigerande åtgärd som ska vidtas.

3. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 10.4, ska 
marknadskontrollmyndigheterna om de 
finner att en produkt utgör en risk utan 
dröjsmål ange vilka nödvändiga 
korrigerande åtgärder som den berörda som 
ansvarar för den första försäljningen ska 
vidta för att hantera risken inom angiven 
tid. Marknadskontrollmyndigheterna får 
rekommendera eller komma överens med 
de berörda som ansvarar för den första 
försäljningen om vilken korrigerande 
åtgärd som ska vidtas.

Or. it

Ändringsförslag 226
Matteo Salvini
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Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 10.4, ska 
marknadskontrollmyndigheterna om de 
finner att en produkt utgör en risk utan 
dröjsmål ange vilka nödvändiga 
korrigerande åtgärder som den berörda 
ekonomiska aktören ska vidta för att 
hantera risken inom angiven tid. 
Marknadskontrollmyndigheterna får 
rekommendera eller komma överens med 
de berörda ekonomiska aktörerna om 
vilken korrigerande åtgärd som ska vidtas.

3. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 10.4, ska 
marknadskontrollmyndigheterna om de 
finner att en produkt utgör en risk utan 
dröjsmål ange vilka nödvändiga 
korrigerande åtgärder som den berörda som 
ansvarar för den första försäljningen ska 
vidta för att hantera risken inom angiven 
tid. Marknadskontrollmyndigheterna får 
rekommendera eller komma överens med 
de berörda som ansvarar för den första 
försäljningen om vilken korrigerande 
åtgärd som ska vidtas.

Or. it

Ändringsförslag 227
Pablo Arias Echeverría

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 10.4, ska 
marknadskontrollmyndigheterna om de 
finner att en produkt utgör en risk utan 
dröjsmål ange vilka nödvändiga 
korrigerande åtgärder som den berörda 
ekonomiska aktören ska vidta för att 
hantera risken inom angiven tid.
Marknadskontrollmyndigheterna får 
rekommendera eller komma överens med 
de berörda ekonomiska aktörerna om 
vilken korrigerande åtgärd som ska 
vidtas.

3. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 10.4, ska 
marknadskontrollmyndigheterna om de 
finner att en produkt utgör en risk utan 
dröjsmål ange vilka nödvändiga 
korrigerande åtgärder som den berörda 
ekonomiska aktören ska vidta för att 
hantera risken inom angiven tid, vidta de 
korrigerande åtgärderna och yttra sig 
samt i tillämpliga fall lämna 
motiveringar.

Or. es
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Motivering

I denna punkt förekommer tre begrepp med mycket olika innebörd för att 
marknadskontrollmyndigheterna ska fastställa korrigerande åtgärder: de ska utan dröjsmål 
”ange” och ”rekommendera” till de ekonomiska aktörerna och ”komma överens” med dem. 
Detta ger upphov till mycket skilda tolkningar av en så central fråga som att vidta åtgärder 
med avseende på produkter som utgör en risk. Hela det sista stycket föreslås strykas. Det är 
marknadskontrollmyndigheten som vidtar åtgärden att begränsa saluföringen, men det är de 
ekonomiska aktörerna som beslutar om vilka åtgärder de ska vidta för att undvika att 
produkten utgör en risk, om risken kan korrigeras eller ej eller om produkten bör förstöras, 
beroende på produkt och typ av bristande överensstämmelse. Syftet med den tidsfrist som 
beviljas bör vara att ge de ekonomiska aktörerna möjlighet att beakta situationen och avgöra 
vilka åtgärder de bör vidta och, i förekommande fall, yttra sig om de vill bevisa att produkten 
är säker genom att lämna motiveringar och lämplig dokumentation. Alla ekonomiska aktörer 
har inte samma ansvar och det skulle till exempel vara svårt för en distributör att göra en 
riskbedömning.

Ändringsförslag 228
Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De ekonomiska aktörerna ska se till att 
alla nödvändiga korrigerande åtgärder 
vidtas i fråga om alla berörda produkter 
som de har tillhandahållit på 
unionsmarknaden. 

Den som ansvarar för den första 
försäljningen ska se till att alla nödvändiga 
korrigerande åtgärder vidtas i fråga om alla 
berörda produkter som de har 
tillhandahållit på unionsmarknaden. 

Or. it

Ändringsförslag 229
Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De ekonomiska aktörerna ska se till att 
alla nödvändiga korrigerande åtgärder 
vidtas i fråga om alla berörda produkter 

Den som ansvarar för den första 
försäljningen ska se till att alla nödvändiga 
korrigerande åtgärder vidtas i fråga om alla 
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som de har tillhandahållit på 
unionsmarknaden. 

berörda produkter som de har 
tillhandahållit på unionsmarknaden. 

Or. it

Ändringsförslag 230
Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3 – stycke 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den ekonomiska aktören ska lämna all 
nödvändig information till 
marknadskontrollmyndigheterna enligt 
artikel 8 och i synnerhet följande uppgifter:

Den som ansvarar för den första 
försäljningen ska lämna all nödvändig 
information till 
marknadskontrollmyndigheterna enligt 
artikel 8 och i synnerhet följande uppgifter:

Or. it

Ändringsförslag 231
Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3 – stycke 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den ekonomiska aktören ska lämna all 
nödvändig information till 
marknadskontrollmyndigheterna enligt 
artikel 8 och i synnerhet följande uppgifter:

Den som ansvarar för den första 
försäljningen ska lämna all nödvändig 
information till 
marknadskontrollmyndigheterna enligt 
artikel 8 och i synnerhet följande uppgifter:

Or. it

Ändringsförslag 232
Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3 – stycke 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om möjligt ska 
marknadskontrollmyndigheterna 
identifiera tillverkaren eller importören av 
produkten och vidta åtgärder gentemot den 
ekonomiska aktören och gentemot 
distributören.

Om det inte är möjligt att identifiera den 
som ansvarar för den första försäljningen
av produkten ska kontrollmyndigheterna 
vidta åtgärder gentemot distributören.

Or. it

Ändringsförslag 233
Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om möjligt ska 
marknadskontrollmyndigheterna 
identifiera tillverkaren eller importören av 
produkten och vidta åtgärder gentemot den 
ekonomiska aktören och gentemot 
distributören.

Om det inte är möjligt att identifiera den 
som ansvarar för den första försäljningen
av produkten ska kontrollmyndigheterna 
vidta åtgärder gentemot distributören.

Or. it

Ändringsförslag 234
Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Korrigerande åtgärder som ekonomiska 
aktörer ska vidta i fråga om en produkt 
som utgör en risk kan omfatta följande:

4. Korrigerande åtgärder som de som 
ansvarar för den första försäljningen ska 
vidta i fråga om en produkt som utgör en 
risk kan omfatta följande:

Or. it
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Ändringsförslag 235
Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Korrigerande åtgärder som ekonomiska 
aktörer ska vidta i fråga om en produkt 
som utgör en risk kan omfatta följande:

4. Korrigerande åtgärder som de som 
ansvarar för den första försäljningen ska 
vidta i fråga om en produkt som utgör en 
risk kan omfatta följande:

Or. it

Ändringsförslag 236
Pablo Arias Echeverría

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Korrigerande åtgärder som ekonomiska 
aktörer ska vidta i fråga om en produkt 
som utgör en risk kan omfatta följande:

4. Korrigerande åtgärder som ska vidtas i 
fråga om en produkt som utgör en risk kan 
omfatta följande:

Or. es

Motivering

Detta tycks vara en uppsättning frivilliga korrigerande åtgärder för produkter som utgör en 
risk och som de ekonomiska aktörerna kan vidta frivilligt eller som kan åläggas av 
marknadskontrollmyndigheterna. De härrör från artikel 8.1 i produktsäkerhetsdirektivet. 
Infogandet av orden ”som ekonomiska aktörer” i punktens inledning är förvirrande och 
föreslås därför strykas.

Ändringsförslag 237
Pablo Arias Echeverría

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4 – led d – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) När det gäller en produkt som kan utgör 
en risk endast under vissa förhållanden 
eller för vissa personer och när en sådan 
risk inte omfattas av krav i unionens 
harmoniseringslagstiftning följande:

b) När det gäller en produkt som kan utgör 
en risk endast under vissa förhållanden 
eller för vissa personer och när en sådan 
risk inte omfattas av krav i unionens 
lagstiftning följande:

Or. es

Motivering

Det framgår inte tydligt att punkten är tillämplig på alla produkter, och ordet 
”harmoniseringslagstiftning” föreslås därför strykas.

Ändringsförslag 238
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4 – led b – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) Varna personer i riskzonen för risken, i 
god tid och på lämpligt sätt, bl.a. genom 
offentliggörande av särskilda varningar.

iii) Varna personer i riskzonen för risken, 
så snart som möjligt, bl.a. genom 
offentliggörande av särskilda varningar.

Or. en

Ändringsförslag 239
Pablo Arias Echeverría

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4 – led b – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) Varna personer i riskzonen för risken, i 
god tid och på lämpligt sätt, bl.a. genom 
offentliggörande av särskilda varningar.

iii) Varna personer i riskzonen för risken, 
omedelbart och på lämpligt sätt, bl.a. 
genom offentliggörande av särskilda 
varningar.

Or. es
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Motivering

I led b iii föreslås att ”i god tid” ersätts med ”omedelbart” enligt ordalydelsen i det gällande 
produktsäkerhetsdirektivet.

Ändringsförslag 240
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4 – led b – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) Varna personer i riskzonen för risken, i 
god tid och på lämpligt sätt, bl.a. genom 
offentliggörande av särskilda varningar.

iii) Varna personer i riskzonen för risken, 
omedelbart och på lämpligt sätt, bl.a. 
genom offentliggörande av särskilda 
varningar.

Or. es

Ändringsförslag 241
Pablo Arias Echeverría

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4 – led d – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) förhindra att produkten släpps ut eller 
tillhandahålls på marknaden,

i) omedelbart förhindra att produkten 
släpps ut eller tillhandahålls på marknaden,

Or. es

Motivering

Ordet ”omedelbart” bör infogas eftersom det handlar om produkter som utgör en allvarlig 
risk, precis som i produktsäkerhetsdirektivet.

Ändringsförslag 242
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4 – led d – led i
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) förhindra att produkten släpps ut eller 
tillhandahålls på marknaden,

i) omedelbart förhindra att produkten 
släpps ut eller tillhandahålls på marknaden,

Or. es

Ändringsförslag 243
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4 – led d – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) dra tillbaka eller återkalla produkten och
varna allmänheten för den risk produkten 
utgör,

ii) dra tillbaka eller återkalla produkten 
samt omedelbart varna allmänheten på ett 
rimligt sätt för den risk produkten utgör,

Or. de

Ändringsförslag 244
Heide Rühle

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen får anta 
genomförandeakter om fastställande av 
former för tillhandahållande av 
information i enlighet med punkt 3 tredje 
stycket, samtidigt som det säkerställs att 
systemet är effektivt och fungerar korrekt. 
Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 32.2.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 245
Constance Le Grip

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När marknadskontrollmyndigheterna 
inte kan fastställa den berörda ekonomiska 
aktörens identitet eller när en ekonomisk 
aktör inte har vidtagit de nödvändiga 
korrigerande åtgärderna enligt artikel 9.3 
inom den angivna tiden, ska 
marknadskontrollmyndigheterna vidta alla 
nödvändiga åtgärder för att hantera den 
risk som produkten utgör.

1. När marknadskontrollmyndigheterna 
inte kan fastställa den berörda ekonomiska 
aktörens identitet eller när en ekonomisk 
aktör har åsidosatt omsorgsplikten eller
inte har vidtagit de nödvändiga 
korrigerande åtgärderna enligt artikel 9.3 
inom den angivna tiden, ska 
marknadskontrollmyndigheterna vidta alla 
nödvändiga åtgärder för att hantera den 
risk som produkten utgör.

Or. fr

Ändringsförslag 246
Wim van de Camp

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Marknadskontrollmyndigheter får förstöra 
eller på annat sätt göra obrukbara 
produkter som utgör en risk om de anser 
det vara en nödvändig och proportionell 
åtgärd. De kan kräva att den berörda
ekonomiska aktören betalar kostnaden för 
sådana åtgärder.

Marknadskontrollmyndigheter får förstöra 
eller på annat sätt göra obrukbara 
produkter som utgör en risk om de anser 
det vara en nödvändig och proportionell 
åtgärd. Alla utgifter som 
kontrollmyndigheten ådragit sig och som 
omfattas av tillämpningen av denna 
bestämmelse (destruktion av produkter, 
utfört arbete etc.) ska betalas av den
ekonomiska aktören, såvida 
kontrollmyndigheten inte anser att ett 
sådant beslut är oproportionerligt, då den 
kan besluta att kostnaden endast delvis 
ska betalas av den ekonomiska aktören.

Or. en
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Motivering

Om kostnaden för prover/destruktion först betalas av marknadskontrollmyndigheterna och 
sedan återfaktureras till de problematiska aktörerna kommer risken för 
marknadskontrollmyndigheterna att kvarstå tills den ekonomiska aktören betalat. För att 
undvika de förlamande effekter som marknadskontrollmyndigheternas ekonomiska risker 
medför ska därför kostnaderna faktureras direkt till marknadens problematiska aktörer av de 
tjänsteleverantörer som utför prov eller destruktion. Detta kommer även att minska 
marknadskontrollmyndigheternas osäkerhet i fråga om deras egna utgifter, vilket gör att de 
kan vidta korrekta åtgärder utan att oroa sig i onödan för hur de egna resurserna är 
fördelade.

Ändringsförslag 247
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Marknadskontrollmyndigheter får förstöra 
eller på annat sätt göra obrukbara 
produkter som utgör en risk om de anser 
det vara en nödvändig och proportionell 
åtgärd. De kan kräva att den berörda 
ekonomiska aktören betalar kostnaden för 
sådana åtgärder.

Marknadskontrollmyndigheter får förstöra 
eller på annat sätt göra obrukbara 
produkter som utgör en risk om de anser 
det vara en nödvändig och proportionell 
åtgärd. De kostnader som 
marknadskontrollmyndigheterna har för 
åtgärderna ska betalas av den berörda 
ekonomiska aktören, om inte 
marknadskontrollmyndigheten ser det 
som oproportionellt.

Or. de

Ändringsförslag 248
Norica Nicolai

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Marknadskontrollmyndigheter får förstöra 
eller på annat sätt göra obrukbara 
produkter som utgör en risk om de anser 

Marknadskontrollmyndigheter får förstöra 
eller på annat sätt göra obrukbara 
produkter som utgör en risk om de anser 
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det vara en nödvändig och proportionell 
åtgärd. De kan kräva att den berörda 
ekonomiska aktören betalar kostnaden för 
sådana åtgärder.

det vara en nödvändig och proportionell 
åtgärd. Om den berörda ekonomiska 
aktören har identifierats ska denna betala 
hela kostnaden för sådana åtgärder.

Or. en

Motivering

Om en produkt måste förstöras eller andra åtgärder vidtas för att göra den obrukbar för att 
ta bort risken, ska den ekonomiska aktör som ansvarar för utsläppandet av denna produkt på 
EU:s marknad betala hela kostnaden för åtgärden. Detta skulle ha en avskräckande effekt på 
ekonomiska aktörer och även minska den ekonomiska bördan för 
marknadskontrollmyndigheterna.

Ändringsförslag 249
Preslav Borissov

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Marknadskontrollmyndigheter får förstöra 
eller på annat sätt göra obrukbara 
produkter som utgör en risk om de anser 
det vara en nödvändig och proportionell 
åtgärd. De kan kräva att den berörda 
ekonomiska aktören betalar kostnaden för 
sådana åtgärder.

Marknadskontrollmyndigheter får förstöra 
eller på annat sätt göra obrukbara 
produkter som utgör en risk om de anser 
det vara en nödvändig och proportionell 
åtgärd. Den berörda ekonomiska aktören 
ska betala kostnaden för sådana åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 250
Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Marknadskontrollmyndigheter får förstöra 
eller på annat sätt göra obrukbara 
produkter som utgör en risk om de anser 

Marknadskontrollmyndigheter får förstöra 
eller på annat sätt göra obrukbara 
produkter som utgör en risk om de anser 
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det vara en nödvändig och proportionell 
åtgärd. De kan kräva att den berörda
ekonomiska aktören betalar kostnaden för 
sådana åtgärder.

det vara en nödvändig och proportionell 
åtgärd. De kan kräva att den ekonomiska 
aktören som ansvarar för den första 
försäljningen betalar kostnaden för sådana 
åtgärder.

Or. it

Ändringsförslag 251
Pablo Arias Echeverría

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Innan beslut fattas om en åtgärd enligt 
punkt 1 avseende en ekonomisk aktör som 
inte har vidtagit de nödvändiga 
korrigerande åtgärderna, ska 
marknadskontrollmyndigheterna ge den 
berörda aktören minst 10 dagar för att 
yttra sig.

utgår

Or. es

Motivering

När en produkt som kan utgöra en risk lokaliseras är det allmän praxis att de ekonomiska 
aktörerna informeras och ges en tidsfrist för att yttra sig, under vilken de kan vidta 
korrigerande åtgärder eller lämna motiveringar i enlighet med artikel 21 i förordning (EG) 
nr 765/2008. Denna tidsfrist anges i artikel 9.3, och en ny tidsfrist är därför inte godtagbar 
om en ekonomisk aktör inte har vidtagit de nödvändiga korrigerande åtgärder som 
marknadskontrollmyndigheten har angett under den första tidsfristen.

Ändringsförslag 252
Constance Le Grip

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Innan beslut fattas om en åtgärd enligt 3. Innan beslut fattas om en åtgärd enligt 
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punkt 1 avseende en ekonomisk aktör som 
inte har vidtagit de nödvändiga 
korrigerande åtgärderna, ska 
marknadskontrollmyndigheterna ge den 
berörda aktören minst 10 dagar för att yttra 
sig.

punkt 1 avseende en ekonomisk aktör som 
har åsidosatt omsorgsplikten eller inte har 
vidtagit de nödvändiga korrigerande 
åtgärderna, ska 
marknadskontrollmyndigheterna ge den 
berörda aktören minst 10 dagar för att yttra 
sig.

Or. fr

Ändringsförslag 253
Heide Rühle

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om marknadskontrollmyndigheterna 
anser att en produkt utgör en allvarlig risk 
ska de vidta alla nödvändiga åtgärder, 
vilket de får göra utan att först kräva att 
den ekonomiska aktören vidtar 
korrigerande åtgärder enligt artikel 9.3 och 
utan att i förväg ge aktören tillfälle att yttra 
sig. I sådana fall ska den ekonomiska 
aktören ges tillfälle att yttra sig så snart 
som möjligt.

4. Om marknadskontrollmyndigheterna 
anser att en produkt utgör en allvarlig risk 
och den ekonomiska aktören inte kan 
identifieras eller är ovillig att vidta de 
nödvändiga åtgärderna ska de vidta alla 
nödvändiga åtgärder, vilket de får göra 
utan att först kräva att den ekonomiska 
aktören vidtar korrigerande åtgärder enligt 
artikel 9.3 och utan att i förväg ge aktören 
tillfälle att yttra sig. I sådana fall ska den 
ekonomiska aktören ges tillfälle att yttra 
sig så snart som möjligt.

Or. en

Ändringsförslag 254
Pablo Arias Echeverría

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 5 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Åtgärden ska utan dröjsmål meddelas 
den ekonomiska aktören tillsammans med 
information om vilka rättsmedel som står 

a) Åtgärden ska utan dröjsmål meddelas 
den ekonomiska aktören.
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till dennes förfogande enligt 
lagstiftningen i medlemsstaten ifråga.

Or. es

Motivering

Vi anser inte att marknadskontrollmyndigheten ska vara skyldig att informera de ekonomiska 
aktörerna om tillgängliga rättsmedel för att korrigera bristande överensstämmelse. 
Marknadskontrollmyndigheten informerar den ekonomiska aktören om produktens bristande 
överensstämmelse med den berörda lagstiftningen. Det är de ekonomiska aktörerna som 
beslutar om vilket rättsmedel de vill använda. Denna del föreslås utgå.

Ändringsförslag 255
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Marknadskontrollmyndigheterna ska 
på en särskild webbplats offentliggöra 
information om produktidentifikation, 
typen av risk och de åtgärder som 
vidtagits för att förhindra, minska eller 
undanröja risken, och detta ska göras i så 
stor utsträckning som möjligt för att 
skydda användarna av produkter i 
unionen. Denna information ska inte 
offentliggöras när det är absolut 
nödvändigt att skydda affärshemligheter 
eller personuppgifter enligt nationell 
lagstiftning och unionslagstiftning eller 
att undvika att kontroll- och 
utredningsverksamhet undergrävs.

utgår

Or. de

Motivering

Det finns redan ett system för marknadsövervakning, Information and Communication System 
on Market Surveillance (ICSMS). Ytterligare övervakningsverksamhet i medlemsstaterna 
skulle av tidsskäl påverka övervakningskvaliteten negativt.
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Ändringsförslag 256
Heide Rühle

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Marknadskontrollmyndigheterna ska på 
en särskild webbplats offentliggöra 
information om produktidentifikation, 
typen av risk och de åtgärder som vidtagits 
för att förhindra, minska eller undanröja 
risken, och detta ska göras i så stor 
utsträckning som möjligt för att skydda 
användarna av produkter i unionen. Denna 
information ska inte offentliggöras när det 
är absolut nödvändigt att skydda 
affärshemligheter eller personuppgifter 
enligt nationell lagstiftning och 
unionslagstiftning eller att undvika att 
kontroll- och utredningsverksamhet 
undergrävs.

6. Marknadskontrollmyndigheterna ska 
utan onödigt dröjsmål på en särskild 
webbplats offentliggöra information om 
produktidentifikation, typen av risk och de 
åtgärder som vidtagits för att förhindra, 
minska eller undanröja risken, och detta 
ska göras i så stor utsträckning som möjligt 
för att skydda användarna av produkter i 
unionen. Denna information ska inte 
offentliggöras när det är absolut 
nödvändigt att skydda personuppgifter 
enligt nationell lagstiftning och 
unionslagstiftning eller att undvika att 
kontroll- och utredningsverksamhet 
undergrävs.

Or. en

Ändringsförslag 257
Anna Hedh

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Marknadskontrollmyndigheterna ska på 
en särskild webbplats offentliggöra 
information om produktidentifikation, 
typen av risk och de åtgärder som vidtagits 
för att förhindra, minska eller undanröja 
risken, och detta ska göras i så stor 
utsträckning som möjligt för att skydda 
användarna av produkter i unionen. Denna 
information ska inte offentliggöras när 
det är absolut nödvändigt att skydda 
affärshemligheter eller personuppgifter 
enligt nationell lagstiftning och 

6. Marknadskontrollmyndigheterna ska på 
en särskild webbplats utan dröjsmål
offentliggöra information om 
produktidentifikation, typen av risk och de 
åtgärder som vidtagits för att förhindra, 
minska eller undanröja risken – såsom 
avses i artikel 6.6 – och detta ska göras i så 
stor utsträckning som möjligt för att 
skydda användarna av produkter i unionen. 
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unionslagstiftning eller att undvika att 
kontroll- och utredningsverksamhet 
undergrävs.

Or. en

Ändringsförslag 258
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Marknadskontrollmyndigheterna ska på 
en särskild webbplats offentliggöra 
information om produktidentifikation, 
typen av risk och de åtgärder som vidtagits 
för att förhindra, minska eller undanröja 
risken, och detta ska göras i så stor 
utsträckning som möjligt för att skydda 
användarna av produkter i unionen. Denna 
information ska inte offentliggöras när det 
är absolut nödvändigt att skydda 
affärshemligheter eller personuppgifter 
enligt nationell lagstiftning och 
unionslagstiftning eller att undvika att 
kontroll- och utredningsverksamhet 
undergrävs.

6. Marknadskontrollmyndigheterna ska på 
en särskild webbplats offentliggöra 
information om produktidentifikation, 
typen av risk och de åtgärder som vidtagits 
för att förhindra, minska eller undanröja 
risken, och detta ska göras i så stor 
utsträckning som möjligt för att skydda 
användarna av produkter i unionen. Denna 
information ska inte offentliggöras när det 
är absolut nödvändigt att skydda 
personuppgifter enligt nationell lagstiftning 
och unionslagstiftning eller att undvika att 
kontroll- och utredningsverksamhet 
undergrävs.

Or. de

Ändringsförslag 259
Pablo Arias Echeverría

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Marknadskontrollmyndigheterna ska på 
en särskild webbplats offentliggöra 
information om produktidentifikation, 
typen av risk och de åtgärder som vidtagits 

6. När det gäller produkter som har visat 
sig utgöra en risk ska
marknadskontrollmyndigheterna på en 
särskild webbplats offentliggöra 
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för att förhindra, minska eller undanröja 
risken, och detta ska göras i så stor 
utsträckning som möjligt för att skydda 
användarna av produkter i unionen. Denna 
information ska inte offentliggöras när det 
är absolut nödvändigt att skydda 
affärshemligheter eller personuppgifter 
enligt nationell lagstiftning och 
unionslagstiftning eller att undvika att 
kontroll- och utredningsverksamhet 
undergrävs.

information om produktidentifikation, 
typen av risk och de åtgärder som vidtagits 
för att förhindra, minska eller undanröja 
risken, och detta ska göras i så stor 
utsträckning som möjligt för att skydda 
användarna av produkter i unionen. Denna 
information ska inte offentliggöras när det 
är absolut nödvändigt att skydda 
affärshemligheter eller personuppgifter 
enligt nationell lagstiftning och 
unionslagstiftning eller att undvika att 
kontroll- och utredningsverksamhet 
undergrävs.

Or. es

Motivering

Det är nödvändigt att precisera att den information som offentliggörs på webbplatsen handlar 
om produkter som utgör en risk.

Ändringsförslag 260
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Marknadskontrollmyndigheterna ska på 
en särskild webbplats offentliggöra 
information om produktidentifikation, 
typen av risk och de åtgärder som vidtagits 
för att förhindra, minska eller undanröja 
risken, och detta ska göras i så stor 
utsträckning som möjligt för att skydda 
användarna av produkter i unionen. Denna 
information ska inte offentliggöras när det 
är absolut nödvändigt att skydda 
affärshemligheter eller personuppgifter 
enligt nationell lagstiftning och 
unionslagstiftning eller att undvika att 
kontroll- och utredningsverksamhet 
undergrävs.

6. När det gäller produkter som har visat 
sig utgöra en risk ska
marknadskontrollmyndigheterna på en 
särskild webbplats offentliggöra 
information om produktidentifikation, 
typen av risk och de åtgärder som vidtagits 
för att förhindra, minska eller undanröja 
risken, och detta ska göras i så stor 
utsträckning som möjligt för att skydda 
användarna av produkter i unionen. Denna 
information ska inte offentliggöras när det 
är absolut nödvändigt att skydda 
affärshemligheter eller personuppgifter 
enligt nationell lagstiftning och 
unionslagstiftning eller att undvika att 
kontroll- och utredningsverksamhet 
undergrävs.
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Or. es

Ändringsförslag 261
Heide Rühle

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Marknadskontrollmyndigheterna får ta 
ut avgifter från de ekonomiska aktörerna 
för att helt eller delvis täcka kostnaderna 
för sin verksamhet, inklusive provning som 
genomförts för riskbedömningen, när de 
vidtar åtgärder i enlighet med punkt 1 
eller 4.

8. Marknadskontrollmyndigheterna får ta 
ut avgifter från de ekonomiska aktörerna 
som ertappas med att släppa ut eller 
tillhandahålla produkter som inte 
uppfyller kraven och produkter som utgör 
en risk på unionens marknad. Sådana 
avgifter bör helt eller delvis täcka 
kostnaderna för sin verksamhet, inklusive 
provning som genomförts för 
riskbedömningen, när de vidtar åtgärder i 
enlighet med punkt 1 eller 4.

Or. en

Ändringsförslag 262
Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Marknadskontrollmyndigheterna får ta 
ut avgifter från de ekonomiska aktörerna 
för att helt eller delvis täcka kostnaderna 
för sin verksamhet, inklusive provning som 
genomförts för riskbedömningen, när de 
vidtar åtgärder i enlighet med punkt 1 
eller 4.

8. Marknadskontrollmyndigheterna får ta 
ut avgifter från de ekonomiska aktörerna 
som ansvarar för den första försäljningen 
för att delvis täcka kostnaderna för sin 
verksamhet, inklusive provning som 
genomförts för riskbedömningen, när de 
vidtar åtgärder i enlighet med punkt 1 
eller 4. Avgifterna beräknas enligt de 
faktiska kostnaderna för varje 
marknadskontrollverksamhet och åläggs 
de ekonomiska aktörerna som ansvarar 
för den första försäljningen och vilka är 
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föremål för sådan kontrollverksamhet i 
förhållande till den roll de har i 
leveranskedjan, med hänsyn till företagets 
storlek och i synnerhet de små och 
medelstora företagens situation och den 
verksamhet den ekonomiska aktören 
faktiskt bedriver i produktionsprocessen 
och den möjlighet denne har att påverka 
produktens säkerhet.
Avgifterna ska inte överskrida de faktiska 
kostnaderna för den utförda 
marknadskontrollaktiviteten och kan helt 
eller delvis återspegla den tid det tog för 
marknadskontrollmyndighetens anställda 
att utföra marknadskontrollerna.

Or. it

Ändringsförslag 263
Heide Rühle

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a. Om en produkt har befunnits vara 
osäker efter att tillverkaren har anlitat en 
tredje part för att utföra en del av 
förfarandet för bedömning av 
överensstämmelse, ska 
marknadskontrollmyndigheten 
kontrollera och vid behov begränsa eller 
dra in denna tredje parts ackreditering, 
tillstånd eller utnämning.

Or. de

Ändringsförslag 264
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 8b (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

8b. All finansiering eller alla inkomster 
som erhållits genom sådana avgifter ska 
öronmärkas för att bekosta 
marknadskontrollmyndigheternas 
verksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 265
Pablo Arias Echeverría

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Inom 60 dagar efter det att 
kommissionen meddelat medlemsstaterna i 
enlighet med artikel 20.4 om åtgärder som 
den ursprungliga underrättande 
medlemsstaten vidtagit i enlighet med 
artikel 10.1 eller 10.4 får en medlemsstat 
invända mot dessa åtgärder om de gäller en 
produkt som omfattas av unionens 
harmoniseringslagstiftning. Medlemsstaten 
ska ange skälen för invändningen, 
eventuella skillnader i dess bedömning av 
den risk som produkten utgör och 
eventuella särskilda omständigheter samt 
lämna eventuella kompletterande uppgifter 
med avseende på produkten i fråga.

1. Inom 14 dagar efter det att 
kommissionen meddelat medlemsstaterna i 
enlighet med artikel 20.4 om åtgärder som 
den ursprungliga underrättande 
medlemsstaten vidtagit i enlighet med 
artikel 10.1 eller 10.4 får en medlemsstat 
invända mot dessa åtgärder om de gäller en 
produkt som omfattas av unionens 
harmoniseringslagstiftning. Medlemsstaten 
ska ange skälen för invändningen, 
eventuella skillnader i dess bedömning av 
den risk som produkten utgör och 
eventuella särskilda omständigheter samt 
lämna eventuella kompletterande uppgifter 
med avseende på produkten i fråga.

Or. es

Motivering

Tidsfristen på 60 dagar för att invända mot en vidtagen åtgärd är för lång och kan skada de 
ekonomiska aktörerna. Under denna tidsfrist plus den tid som kommissionen tar på sig för att 
besluta i ärendet skulle marknadskontrollmyndigheterna redan ha hunnit vidta åtgärder för 
att begränsa saluföringen av produkten som en försiktighetsåtgärd, eller skulle redan ha 
vägrat import och återsänt varorna till ursprungsorten. De upplysningar som den 
underrättande medlemsstaten bifogar anmälan, dvs. provningsrapport, motivering till 
åtgärden och en riskbedömning, är tillräckliga för att snabbt avgöra om åtgärden är lämplig 
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eller ej. Det är inte nödvändigt att vänta i 60 dagar. För att undvika negativa effekter för de 
ekonomiska aktörerna föreslås införandet av två tidsfrister: dels en kort frist på 14 dagar för 
att göra invändningar och dels att behålla fristen på 60 dagar för att kommissionen ska fatta 
beslut i ärendet.

Ändringsförslag 266
Pablo Arias Echeverría

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om en medlemsstat har invändningar 
enligt punkt 1 eller kommissionen anser att 
de nationella åtgärderna kan strida mot 
unionslagstiftningen, ska kommissionen 
utan dröjsmål inleda samråd med den eller 
de berörda ekonomiska aktörerna och 
utvärdera de nationella åtgärderna, med 
beaktande av alla tillgängliga 
vetenskapliga eller tekniska fakta.

3. Om en medlemsstat har invändningar 
enligt punkt 1 eller kommissionen anser att 
de nationella åtgärderna kan strida mot 
unionslagstiftningen, ska kommissionen 
utan dröjsmål inleda samråd med den 
underrättande medlemsstaten och den 
eller de berörda ekonomiska aktörerna och, 
inom en tidsfrist på högst 60 dagar,
utvärdera de nationella åtgärderna, med 
beaktande av alla tillgängliga 
vetenskapliga eller tekniska fakta.

Or. es

Motivering

Det är viktigt att samråda med den medlemsstat som har utfärdat underrättelsen, eftersom 
den förfogar över alla belägg som ligger till grund för åtgärden.

Ändringsförslag 267
Pablo Arias Echeverría

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Vid invändningar från kommissionen 
eller en medlemsstat inom den tidsfrist på 
14 dagar som anges i punkt 1 ska 
kommissionen meddela samtliga 
medlemsstater via kontaktpunkterna för 



PE516.934v02-00 118/185 AM\1002709SV.doc

SV

Rapex.

Or. es

Motivering

Det är mycket viktigt för marknadskontrollmyndigheterna att ha kännedom om huruvida 
invändningar mot en eventuellt osäker produkt har gjorts och meddelats via Rapex.

Ändringsförslag 268
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Vid invändningar från kommissionen 
eller en medlemsstat i enlighet med 
punkt 1 ska kommissionen meddela 
samtliga medlemsstater via 
kontaktpunkterna för Rapex.

Or. es

Ändringsförslag 269
Heide Rühle

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. På grundval av resultaten från 
utvärderingen enligt punkt 3 kan
kommissionen besluta genom 
genomförandeakter om de nationella 
åtgärderna är motiverade och om liknande 
åtgärder bör vidtas av alla de 
medlemsstater som ännu inte agerat. I så 
fall ska den rikta beslutet till de berörda 
medlemsstaterna och genast vidarebefordra 
det till samtliga medlemsstater och berörda 
ekonomiska aktörer.

4. På grundval av resultaten från 
utvärderingen enligt punkt 3 ska
kommissionen besluta genom 
genomförandeakter inom 3 månader om 
de nationella åtgärderna är motiverade och 
om liknande åtgärder bör vidtas av alla de 
medlemsstater som ännu inte agerat. I så 
fall ska den rikta beslutet till de berörda 
medlemsstaterna och genast vidarebefordra 
det till samtliga medlemsstater och berörda 
ekonomiska aktörer.
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Or. en

Ändringsförslag 270
Norica Nicolai

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. På grundval av resultaten från 
utvärderingen enligt punkt 3 kan
kommissionen besluta genom 
genomförandeakter om de nationella 
åtgärderna är motiverade och om liknande 
åtgärder bör vidtas av alla de 
medlemsstater som ännu inte agerat. I så 
fall ska den rikta beslutet till de berörda 
medlemsstaterna och genast vidarebefordra 
det till samtliga medlemsstater och berörda 
ekonomiska aktörer.

4. På grundval av resultaten från 
utvärderingen enligt punkt 3 ska
kommissionen utan onödigt dröjsmål
besluta genom genomförandeakter om de 
nationella åtgärderna är motiverade och om 
liknande åtgärder bör vidtas av alla de 
medlemsstater som ännu inte agerat. I så 
fall ska den rikta beslutet till de berörda 
medlemsstaterna och genast vidarebefordra 
det till samtliga medlemsstater och berörda 
ekonomiska aktörer.

Or. en

Motivering

Rättssäkerheten för ekonomiska aktörer bör garanteras. Det bör därför alltid finnas en 
föreskriven tid inom vilken beslut fattas om huruvida åtgärderna är motiverade eller inte.

Ändringsförslag 271
Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om det är uppenbart att en produkt, eller 
en viss produktkategori eller produktgrupp, 
som när den används i enlighet med 
produktens avsedda användning eller under 
rimligen förutsebara förhållanden utgör en 
allvarlig risk, får kommissionen, genom 
genomförandeakter och beroende på hur 
allvarlig situationen är, vidta lämpliga 

1. Om det är uppenbart att en produkt, eller 
en viss produktkategori eller produktgrupp, 
som när den används i enlighet med 
produktens avsedda användning eller under 
rimligen förutsebara förhållanden utgör en 
allvarlig risk, får kommissionen, genom 
genomförandeakter och beroende på hur 
allvarlig situationen är, vidta lämpliga 
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åtgärder, t.ex. åtgärder som förbjuder, 
tillfälligt återkallar eller begränsar att 
sådana produkter släpps ut eller 
tillhandahålls på marknaden eller som 
fastställer särskilda villkor för 
marknadsföringen, i syfte att garantera en 
hög skyddsnivå för det allmänna intresset, 
förutsatt att risken inte på ett 
tillfredsställande sätt kan begränsas genom 
åtgärder den eller de berörda 
medlemsstaterna vidtar eller genom något 
annat förfarande enligt 
unionslagstiftningen. För att säkerställa ett 
effektivt genomförande får kommissionen 
genom dessa genomförandeakter fastställa 
de lämpliga kontrollåtgärder som 
medlemsstaterna ska vidta.

åtgärder, t.ex. åtgärder som förbjuder, 
tillfälligt återkallar eller begränsar att 
sådana produkter släpps ut eller 
tillhandahålls på marknaden eller som 
fastställer särskilda villkor för 
marknadsföringen. Utöver de åtgärder som 
specificeras i denna förordning kan 
kommissionen vidta alla andra lämpliga 
akutåtgärder, i syfte att garantera en hög 
skyddsnivå för det allmänna intresset, 
förutsatt att risken inte på ett 
tillfredsställande sätt kan begränsas genom 
åtgärder den eller de berörda 
medlemsstaterna vidtar eller genom något 
annat förfarande enligt 
unionslagstiftningen. 

För att säkerställa ett effektivt 
genomförande får kommissionen genom 
dessa genomförandeakter fastställa de 
lämpliga kontroll- och säkerhetsåtgärder
som medlemsstaterna ska vidta. 
Marknadskontrollmyndigheterna ska 
identifiera risker som uppkommer i 
samband med produkter som omfattas av 
denna förordning och sådana riskers 
egenskaper genom att följa alla 
anvisningar och instruktioner från 
kommissionen för aktuella metoder, 
ramar och kriterier som ska användas när 
riskbedömningar görs.
Marknadskontrollmyndigheterna ska 
registrera denna information i det 
informations- och kommunikationssystem 
för marknadskontroll som avses i 
artikel 21.
Sådana genomförandeakter ska innefatta 
definitionen av produktmodellerna efter 
vilka proverna ska utföras – utan hänsyn 
till de som definierats av den ekonomiska 
aktören – samt kriterierna för 
riskbedömningen.
De genomförandeakter som avses i första 
stycket ska antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 32.2.
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Or. en

Motivering

Europeiska kommissionen föreslås få rätt att använda de verktyg som finns inom de rättsliga 
ramarna för livsmedel för att effektivisera marknadskontrollen av kommissionens akutbeslut 
och för att dela med sig av bra metoder för de farligaste kategorierna av andra produkter än 
livsmedel (artikel 12 i den föreslagna förordningen om marknadskontroll).

Ändringsförslag 272
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De genomförandeakter som avses i första 
stycket ska antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 32.2.

De genomförandeakter som avses i första 
stycket ska antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 32.2, i överensstämmelse med 
rekommendationerna i artikel 19.1
första stycket i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr [.../... av den ... 
om konsumentprodukters säkerhet]* i det 
utskott som avses.
__________________
* EUT: Infoga nummer, datum och 
hänvisning till förordningen om 
konsumentprodukters säkerhet
(2013/0049(COD)).

Or. de

Ändringsförslag 273
Pablo Arias Echeverría

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om det finns vederbörligen motiverade och 
tvingande skäl till skyndsamhet för att 

Om det finns vederbörligen motiverade och 
tvingande skäl till skyndsamhet ska 



PE516.934v02-00 122/185 AM\1002709SV.doc

SV

skydda personers hälsa och säkerhet i 
allmänhet, hälsa och säkerhet på 
arbetsplatsen, konsumentskydd, miljön, 
den allmänna säkerheten och andra 
allmänna intressen ska kommissionen 
anta genomförandeakter med omedelbar 
verkan i enlighet med det förfarande som 
avses i artikel 32.3.

kommissionen anta genomförandeakter 
med omedelbar verkan i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 32.3.

Or. es

Ändringsförslag 274
Pablo Arias Echeverría

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller konsumentprodukter som 
utgör en risk för hälsa och säkerhet ska 
de åtgärder som avses i de föregående 
punkterna i denna artikel vidtas i enlighet 
med artikel XXX i förordningen om 
konsumentprodukters säkerhet.

Or. es

Motivering

Unionens åtgärder mot produkter som utgör en allvarlig risk bör anges i förordningen om 
konsumentprodukters säkerhet. Med tanke på den förordningens tillämpningsområde föreslås 
emellertid att åtgärderna begränsas till att omfatta konsumentprodukter som utgör en risk för 
hälsa och säkerhet.

Ändringsförslag 275
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För produkter och risker som omfattas 2. För produkter som omfattas av 
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av förordning (EG) nr 1907/2006 ska ett 
beslut som kommissionen fattar enligt 
artikel 12.1 i den här förordningen vara
giltigt i högst två år och får förlängas med 
ytterligare en period på högst två år. Ett 
sådant beslut ska inte påverka förfaranden 
som fastställs i den förordningen.

förordning (EG) nr 1907/2006 kan 
kommissionen endast fatta ett beslut 
enligt artikel 12.1 i den här förordningen 
om den har befogade skäl att anta att det 
är nödvändigt att agera omedelbart för att 
skydda människors hälsa eller miljön. Ett 
beslut som kommissionen fattar enligt 
artikel 12.1 i den här förordningen är
giltigt i högst två år och får förlängas med 
ytterligare en period på högst två år. Ett 
sådant beslut ska inte påverka förfaranden 
som fastställs i den förordningen. 
Kommissionen ska omedelbart underrätta 
medlemsstaterna och Europeiska 
kemikaliemyndigheten om sitt beslut och 
ange skälen till beslutet samt bifoga de 
vetenskapliga eller tekniska uppgifter som 
ligger bakom den interimistiska åtgärden. 
Om den interimistiska åtgärd som 
kommissionen har beslutat om utgör en 
begränsning av saluföring eller 
användning av ett material ska 
kommissionen inleda ett 
begränsningsförfarande i hela EU, genom 
vilket den uppmanar Europeiska 
kemikaliemyndigheten att inom 
tre månader efter kommissionens beslut 
sammanställa dokumentation enligt
bilaga XV i förordning (EG) 
nr 1907/2006.

Or. de

Motivering

Harmonisering med artikel 129 i Reach-förordningen för att undvika överlappande 
lagstiftning. Om kommissionens beslut innebär en begränsning av saluföring eller 
användning av ett material ska beslutet leda till att ett EU-omfattande 
begränsningsförfarande inleds.

Ändringsförslag 276
Pablo Arias Echeverría

Förslag till förordning
Artikel 13 – rubriken
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Riskbedömning Säkerhetsbedömning

Or. es

Ändringsförslag 277
Norica Nicolai

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter anta en allmän 
riskbedömningsmetod och, där det är 
relevant, riktlinjer för hur denna metod 
ska tillämpas för särskilda 
produktkategorier. Sådana 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 32.2.

Or. en

Motivering

Riskbedömningen bör utformas gemensamt i enlighet med kommissionens fleråriga 
handlingsplan för kontroll av produkter i EU. På så sätt kan situationer undvikas där 
marknadskontrollmyndigheter i olika medlemsstater kommer fram till olika slutsatser trots att 
de följer riskbedömningen för samma produkt. Detta ändringsförslag bygger på 
föredragandens ändringsförslag 43 som ändrar kommissionens möjlighet att anta sådana 
genomförandeakter till att bli en skyldighet.

Ändringsförslag 278
Norica Nicolai

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Riskbedömning ska bygga på 
tillgängliga vetenskapliga eller tekniska 
fakta.

1. Riskbedömning ska bygga på 
tillgängliga vetenskapliga eller tekniska 
fakta och ska genomföras i enlighet med 
den allmänna riskbedömningsmetod som 
utvecklats av kommissionen i enlighet 
med föregående punkt och, när det är 
relevant, i enlighet med riktlinjerna för 
dess tillämpning på specifika 
produktkategorier.

Or. en

Motivering

Riskbedömningen bör utformas gemensamt i enlighet med kommissionens fleråriga 
handlingsplan. Grunden för en sådan finns redan och uppdateringen bör göras så snart som 
möjligt så att riskbedömningen inom ramen för denna förordning genomförs enligt en 
gemensam metod. På så sätt kan situationer undvikas där marknadskontrollmyndigheter i 
olika medlemsstater kommer fram till olika slutsatser trots att de följer riskbedömningen för 
samma produkt.

Ändringsförslag 279
Preslav Borissov

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Riskbedömning ska bygga på 
tillgängliga vetenskapliga eller tekniska 
fakta.

1. Riskbedömning ska bygga på 
tillgängliga vetenskapliga eller tekniska 
fakta. Riskbedömning ska genomföras i 
enlighet med den allmänna 
riskbedömningsmetod som har inrättats 
och använts av kommissionen och, i 
förekommande fall, i enlighet med 
kommissionens tillämpning för en 
specifik produktkategori.

Or. en
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Motivering

När kommissionen väl har tillämpat sin allmänna metod för en särskild produktkategori, i 
synnerhet genom att i förväg fylla i information om de tolkningsdata som den har tagit fram, 
ska kontrollmyndigheterna följa den.

Ändringsförslag 280
Wim van de Camp

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Riskbedömning ska bygga på 
tillgängliga vetenskapliga eller tekniska 
fakta.

1. Riskbedömning ska bygga på 
tillgängliga vetenskapliga eller tekniska 
fakta. Riskbedömning ska genomföras i 
enlighet med den allmänna 
riskbedömningsmetod som inrättats av 
kommissionen och, i förekommande fall, i 
enlighet med kommissionens tillämpning 
för en specifik produktkategori.

Or. en

Motivering

Den gemensamma, samförstådda utformningen av riskbedömningen som kommissionen 
förutser bör tillämpas omedelbart från och med den dag då förordningen träder i kraft och 
inte bara presenteras i ett icke bindande dokument som den fleråriga handlingsplanen. När 
kommissionen väl har tillämpat sin allmänna metod för en särskild produktkategori, i 
synnerhet genom att i förväg fylla i information om de tolkningsdata som den har tagit fram, 
ska kontrollmyndigheterna följa den.

Ändringsförslag 281
Nora Berra

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Riskbedömning ska bygga på 
tillgängliga vetenskapliga eller tekniska 

1. Riskbedömning ska bygga på 
tillgängliga vetenskapliga eller tekniska 
fakta. Riskbedömning ska genomföras i 
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fakta. enlighet med den allmänna 
riskbedömningsmetod som inrättats av 
kommissionen och, i förekommande fall, i 
enlighet med kommissionens tillämpning 
för en specifik produktkategori.

Or. en

Ändringsförslag 282
Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Riskbedömning ska bygga på 
tillgängliga vetenskapliga eller tekniska 
fakta.

1. Riskbedömning ska bygga på 
tillgängliga vetenskapliga eller tekniska 
fakta. Riskbedömning ska genomföras i 
enlighet med den allmänna 
riskbedömningsmetod som inrättats av 
kommissionen och, i förekommande fall, i 
enlighet med kommissionens tillämpning 
för en specifik produktkategori.

Or. en

Motivering

Den gemensamma, samförstådda utformningen av riskbedömningen som kommissionen 
förutser bör tillämpas omedelbart från och med den dag då förordningen träder i kraft och 
inte bara presenteras i ett icke bindande dokument som den fleråriga handlingsplanen. När 
kommissionen väl har tillämpat sin allmänna metod för en särskild produktkategori, i 
synnerhet genom att i förväg fylla i information om de tolkningsdata som den har tagit fram, 
ska kontrollmyndigheterna följa den.

Ändringsförslag 283
Othmar Karas

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – stycke 1



PE516.934v02-00 128/185 AM\1002709SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Riskbedömning ska bygga på 
tillgängliga vetenskapliga eller tekniska 
fakta.

1. Riskbedömning ska bygga på 
tillgängliga vetenskapliga eller tekniska 
fakta, såsom riktlinjerna för 
riskbedömning av konsumentprodukter 
från Rapex-riktlinjerna (kommissionens 
beslut 2010/15/EU).

Or. en

Ändringsförslag 284
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För produkter som omfattas av 
förordning (EG) nr 1907/2006 ska 
riskbedömningen anpassas i enlighet med 
de relevanta delarna av bilaga I till den 
förordningen.

För produkter som omfattas av 
förordning (EG) nr 1907/2006 ska 
riskbedömningen anpassas i enlighet med 
de relevanta delarna av artikel 57 och
bilaga I till den förordningen.

Or. en

Ändringsförslag 285
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) De krav som föreskrivs i eller med stöd 
av unionens harmoniseringslagstiftning och 
som är tillämplig på produkten och avser 
den potentiella risken, med fullt beaktande 
av de provningsrapporter eller intyg som 
intygar överensstämmelse och som 
utfärdats av ett organ för bedömning av 
överensstämmelse.

a) De krav som föreskrivs i eller med stöd 
av unionens harmoniseringslagstiftning och 
som är tillämplig på produkten och avser 
den potentiella risken, med fullt beaktande 
av de provningsrapporter eller intyg som 
intygar överensstämmelse och som 
utfärdats av ett organ för bedömning av 
överensstämmelse. Här ingår 
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utvärderingar som gjorts i enlighet med 
förordning (EG) nr 1907/2006, till 
exempel i samband med registrering, 
godkännande, begränsning eller
anmälan.

Or. de

Motivering

Harmonisering med Reach-förordningen för att undvika överlappande lagstiftning. Reach-
förordningen utgör den primära rättsliga ramen för riskbedömning av ämnen, därför ska 
sådana bedömningar beaktas.

Ändringsförslag 286
Pablo Arias Echeverría

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) De krav som föreskrivs i eller med stöd 
av unionens harmoniseringslagstiftning och 
som är tillämplig på produkten och avser 
den potentiella risken, med fullt beaktande 
av de provningsrapporter eller intyg som 
intygar överensstämmelse och som 
utfärdats av ett organ för bedömning av 
överensstämmelse.

a) De krav som föreskrivs i eller med stöd 
av unionens harmoniseringslagstiftning och 
som är tillämplig på produkten och avser 
den potentiella risken, med beaktande av 
de provningsrapporter eller intyg som 
intygar överensstämmelse och som 
utfärdats av ett organ för bedömning av 
överensstämmelse.

Or. es

Motivering

Ordet ”fullt” föreslås strykas eftersom ”fullt” betyder ”fullständigt” eller ”totalt”, vilket kan 
skapa förvirring i detta sammanhang. Punkten blir tydligare om detta ord stryks, eftersom 
hela rapporten eller intyget beaktas i alla fall, inte bara en del av dem.

Ändringsförslag 287
Pablo Arias Echeverría

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Om de villkor som anges i leden a, b 
och c inte är uppfyllda bör de aspekter 
som avses i artikel 6 i förordningen om 
konsumentprodukters säkerhet beaktas.

Or. es

Motivering

För det första föreslås en ändring av namnet så att terminologin överensstämmer med 
förordningen om konsumentprodukter och för det andra motsvarar dess innehåll inte en 
riskbedömning. Situationen för icke-harmoniserade produkter som inte omfattas av några 
regler täcks inte heller, vilket innebär att det är nödvändigt att hänvisa till förordningen om 
konsumentprodukters säkerhet eller komplettera artikeln med det som anges i artikel 6.

Ändringsförslag 288
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om de kriterier som anges i punkt 2 a, b 
och c är uppfyllda ska det förutsättas att 
produkten på ett tillfredsställande sätt kan 
skydda de allmänna intressen som dessa 
kriterier avser. Detta ska dock inte hindra 
marknadskontrollmyndigheterna från att 
vidta åtgärder enligt denna förordning om 
det finns nya belägg för att produkten 
utgör en risk trots att den överensstämmer 
med eller uppfyller kriterierna.

3. Om de kriterier som anges i punkt 2 a, b 
och c är uppfyllda ska det förutsättas att 
produkten på ett tillfredsställande sätt kan 
skydda de allmänna intressen som dessa 
kriterier avser.

Or. en

Motivering

Punkterna a, b och c under denna punkt avser omständigheter där man kan förmoda att det 
inte förekommer några risker i enlighet med unionslagstiftningen. Det är olämpligt att en 
administrativ myndighet kontrollerar lagstiftningens relevans i fråga om rättssäkerheten för 
ekonomiska aktörer.
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Ändringsförslag 289
Pablo Arias Echeverría

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om de kriterier som anges i punkt 2 a, b 
och c är uppfyllda ska det förutsättas att 
produkten på ett tillfredsställande sätt kan 
skydda de allmänna intressen som dessa 
kriterier avser. Detta ska dock inte hindra 
marknadskontrollmyndigheterna från att 
vidta åtgärder enligt denna förordning om 
det finns nya belägg för att produkten utgör 
en risk trots att den överensstämmer med 
eller uppfyller kriterierna.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. es

Ändringsförslag 290
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om de kriterier som anges i punkt 2 a, b 
och c är uppfyllda ska det förutsättas att 
produkten på ett tillfredsställande sätt kan 
skydda de allmänna intressen som dessa 
kriterier avser. Detta ska dock inte hindra 
marknadskontrollmyndigheterna från att 
vidta åtgärder enligt denna förordning om 
det finns nya belägg för att produkten utgör 
en risk trots att den överensstämmer med 
eller uppfyller kriterierna.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. es
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Ändringsförslag 291
Heide Rühle

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om de kriterier som anges i punkt 2 a, b 
och c är uppfyllda ska det förutsättas att 
produkten på ett tillfredsställande sätt kan 
skydda de allmänna intressen som dessa 
kriterier avser. Detta ska dock inte hindra 
marknadskontrollmyndigheterna från att 
vidta åtgärder enligt denna förordning om 
det finns nya belägg för att produkten utgör 
en risk trots att den överensstämmer med 
eller uppfyller kriterierna.

3. Om de kriterier som anges i punkt 2 a, b 
och c är uppfyllda ska det förutsättas att 
produkten på ett tillfredsställande sätt kan 
skydda de allmänna intressen som dessa 
kriterier avser. Detta ska dock inte hindra 
marknadskontrollmyndigheterna från att 
vidta åtgärder enligt denna förordning om 
det finns nya belägg för att produkten utgör 
en allvarlig risk trots att den 
överensstämmer med eller uppfyller de 
kriterier som anges i punkt 2 b och c. I ett 
sådant fall ska 
marknadskontrollmyndigheten visa att 
produkten utgör en allvarlig risk och 
meddela sitt beslut enligt artikel 19.

Or. en

Ändringsförslag 292
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om de kriterier som anges i punkt 2 a, b 
och c är uppfyllda ska det förutsättas att 
produkten på ett tillfredsställande sätt kan 
skydda de allmänna intressen som dessa 
kriterier avser. Detta ska dock inte hindra 
marknadskontrollmyndigheterna från att 
vidta åtgärder enligt denna förordning om 
det finns nya belägg för att produkten utgör 
en risk trots att den överensstämmer med 
eller uppfyller kriterierna.

3. Om något av de kriterier som anges i 
punkt 2 a, b och c är uppfyllt ska det 
förutsättas att produkten på ett 
tillfredsställande sätt kan skydda de 
allmänna intressen som dessa kriterier 
avser. Detta ska dock inte hindra 
marknadskontrollmyndigheterna från att 
vidta åtgärder enligt denna förordning om 
det finns nya belägg för att produkten utgör 
en risk trots att den överensstämmer med 
eller uppfyller kriterierna.



AM\1002709SV.doc 133/185 PE516.934v02-00

SV

Or. en

Ändringsförslag 293
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Möjligheten att uppnå en högre 
skyddsnivå för de allmänna intressena i 
fråga och tillgängligheten av andra 
produkter som utgör en lägre risk ska inte 
vara skäl för att tro att en produkt utgör en 
risk.

4. Möjligheten att uppnå en högre 
skyddsnivå för de allmänna intressena i 
fråga och tillgängligheten av andra 
produkter som utgör en lägre risk ska inte 
vara tillräckliga skäl för att tro att en 
produkt utgör en risk.

Or. de

Ändringsförslag 294
Preslav Borissov

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Kommissionen kan, på eget initiativ 
eller på begäran från en 
marknadskontrollmyndighet, få en 
riskbedömning utförd av ett av 
EU:s referenslaboratorier i enlighet med 
artikel 28. En sådan bedömning ska vara 
bindande för alla parter.

Or. en

Motivering

Förslaget om att använda EU:s referenslaboratorier för att hantera skillnader i 
medlemsstaters riskbedömning medger en enhetlig riskbedömning i hela Europeiska unionen 
som kompensation för att det inte finns någon oberoende myndighet för andra produkter än 
livsmedel.
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Ändringsförslag 295
Wim van de Camp

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b. Kommissionen kan, på eget initiativ 
eller på begäran från en 
kontrollmyndighet, få en riskbedömning 
utförd av ett av EU:s referenslaboratorier 
i enlighet med artikel 28. En sådan 
bedömning ska vara bindande för alla 
parter.

Or. en

Motivering

Förslaget om att använda EU:s referenslaboratorier för att hantera skillnader i 
medlemsstaters riskbedömning medger en enhetlig riskbedömning i hela Europeiska unionen 
som kompensation för att det inte finns någon oberoende myndighet för andra produkter än 
livsmedel.

Ändringsförslag 296
Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 4c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4c. Kommissionen kan, på eget initiativ 
eller på begäran från en 
kontrollmyndighet, få en riskbedömning 
utförd av ett av EU:s referenslaboratorier 
i enlighet med artikel 28. En sådan 
bedömning ska vara bindande för alla 
parter.

Or. en
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Motivering

Förslaget om att använda EU:s referenslaboratorier för att hantera skillnader i 
medlemsstaters riskbedömning medger en enhetlig riskbedömning i hela Europeiska unionen 
som kompensation för att det inte finns någon oberoende myndighet för andra produkter än 
livsmedel.

Ändringsförslag 297
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 4d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4d. I de fall då medlemsstaternas 
riskbedömningspraxis skiljer sig åt och 
leder till avvikande tolkningar vad gäller 
nödvändiga åtgärder för liknande 
produkter, ska kommissionen 
tillhandahålla riktlinjer för lämplig 
riskbedömningspraxis. Kommissionen ska 
biträdas av de vetenskapliga kommittéer 
som inrättats genom kommissionens 
beslut 2004/210/EG med beaktande av 
alla tillgängliga vetenskapliga eller 
tekniska fakta om riskerna.

Or. en

Motivering

Det bör inrättas ett förfarande för de fall där resultaten skiljer sig åt mellan riskbedömningar 
som gjorts av olika medlemsstater.

Ändringsförslag 298
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 4e (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4e. Kommissionen kan på begäran av en 
marknadskontrollmyndighet eller på eget 
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initiativ låta referenslaboratorier 
genomföra riskbedömningar i enlighet 
med artikel 28. Dessa riskbedömningar är 
bindande för alla aktörer.

Or. de

Ändringsförslag 299
Norica Nicolai

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I fråga om en produkt som ska uppfylla 
bestämmelserna i unionens 
harmoniseringslagstiftning när den övergår 
till fri omsättning, ska formell bristande 
överensstämmelse med den lagstiftningen 
ge medlemsstaternas myndigheter 
tillräckliga skäl att tro att produkten kan 
utgöra en risk vid något av följande fall:

I fråga om en produkt som ska uppfylla 
bestämmelserna i unionens 
harmoniseringslagstiftning när den övergår 
till fri omsättning, ska formell bristande 
överensstämmelse med den lagstiftningen 
ge medlemsstaternas myndigheter 
tillräckliga skäl att skjuta upp en produkts 
övergång till fri omsättning vid något av 
följande fall:

Or. en

Motivering

Bristande överensstämmelse av formell karaktär leder inte automatiskt till att den berörda 
produkten utgör en risk. Det bör dock vara ett tillräckligt skäl för ett uppskjutande. Den 
ekonomiska aktören bör uppmanas att upphöra med den bristande överensstämmelsen av 
formell karaktär och därefter kan produkterna övergå till fri omsättning efter beslut från 
marknadskontrollmyndigheterna, såsom föreskrivs i artikel 15.

Ändringsförslag 300
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I fråga om en produkt som ska uppfylla I fråga om en produkt som ska uppfylla 
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bestämmelserna i unionens 
harmoniseringslagstiftning när den övergår 
till fri omsättning, ska formell bristande 
överensstämmelse med den lagstiftningen 
ge medlemsstaternas myndigheter 
tillräckliga skäl att tro att produkten kan 
utgöra en risk vid något av följande fall:

bestämmelserna i unionens 
harmoniseringslagstiftning när den övergår 
till fri omsättning, kan formell bristande 
överensstämmelse med den lagstiftningen 
ge medlemsstaternas myndigheter 
tillräckliga skäl att tro att produkten kan 
utgöra en risk vid något av följande fall:

Or. de

Motivering

Det är marknadskontrollmyndigheterna som ska avgöra om en produkt kan utgöra en risk.

Ändringsförslag 301
Pablo Arias Echeverría

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I fråga om en produkt som ska uppfylla 
bestämmelserna i unionens 
harmoniseringslagstiftning när den 
övergår till fri omsättning, ska formell 
bristande överensstämmelse med den 
lagstiftningen ge medlemsstaternas 
myndigheter tillräckliga skäl att tro att 
produkten kan utgöra en risk vid något av 
följande fall:

I fråga om en produkt som ska uppfylla 
bestämmelserna i unionens lagstiftning när 
den övergår till fri omsättning, ska formell 
bristande överensstämmelse med den 
lagstiftningen ge medlemsstaternas 
myndigheter tillräckliga skäl att tro att 
produkten kan utgöra en risk vid något av 
följande fall:

Or. es

Motivering

I och med förordningen om konsumentprodukters säkerhet kommer de formella villkoren för 
icke-harmoniserade produkter att likna kraven för harmoniserade produkter. Importörerna 
blir skyldiga att identifiera sig, förfoga över teknisk dokumentation, kontrollera fabrikantens 
identifikation och bifoga lämpliga anvisningar och varningar. Om något av dessa villkor inte 
är uppfyllt kan detta utgöra en formell bristande överensstämmelse, och vi föreslår att sådana 
fall ska behandlas på samma sätt som harmoniserade produkter.
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Ändringsförslag 302
Constance Le Grip

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3 – stycke 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Produkten eller framställningar av 
den har utan tillstånd märkts på ett sätt 
som är identiskt med eller liknar det 
varumärke som har registrerats för 
produkten, så att det inte går att garantera 
dess äkthet eller ursprung.

Or. fr

Ändringsförslag 303
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3 – stycke 2 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bb) Produkten eller en presentation av 
produkten är utan tillåtelse märkt med ett 
varumärke som är identiskt med eller 
liknar ett registrerat varumärke för denna 
produkt, vilket gör att dess autenticitet 
eller ursprung inte garanteras.

Or. en

Ändringsförslag 304
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Om produkterna inte är avsedda att 
släppas ut på marknaden i den 
medlemsstat där de har övergått till fri 
omsättning, ska språket på vilket den 
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information som anges i punkterna a, b 
och c tredje stycket står inte vara skäl nog 
för de myndigheter som ansvarar för den 
yttre gränskontrollen att tro att produkten 
kan utgöra en risk.

Or. en

Motivering

Mindre föremål (t.ex. kosmetiska produkter) märks ofta om efter att de övergått till fri 
omsättning och innan de släpps ut på marknaden. Tullmyndigheter har ibland felaktigt skjutit 
upp övergången av sådana produkter eftersom produkterna inte var märkta på deras länders 
språk. Ett sådant missförstånd bör undvikas. Importörer och distributörer kommer emellertid 
fortfarande att behöva kontrollera att instruktioner och säkerhetsinformation står på det 
språk som gäller för den medlemsstat där produkterna tillhandahålls.

Ändringsförslag 305
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Marknadskontrollmyndigheternas 
korrigerande åtgärder måste stå i 
proportion till hur allvarlig den bristande 
överensstämmelsen är.

Or. en

Ändringsförslag 306
Pablo Arias Echeverría

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Vad gäller lättfördärvliga produkter ska 
de myndigheter som ansvarar för yttre 
gränskontroll i största möjliga utsträckning 
sörja för att de krav de ställer på lagring av 

5. Vad gäller lättfördärvliga produkter ska 
de myndigheter som ansvarar för yttre 
gränskontroll i största möjliga utsträckning 
underlätta att de krav de ställer på lagring 
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produkten eller parkering av 
transportfordonen inte hindrar att 
produkten bevaras i gott skick.

av produkten eller parkering av 
transportfordonen inte hindrar att 
produkten bevaras i gott skick.

Or. es

Motivering

Inom tullområdena har de ekonomiska aktörerna möjlighet att själva se till att lättfördärvliga 
produkter lagras och bevaras på lämpligt sätt på de platser som är avsedda för sådana 
produkter. Myndigheter som ansvarar för yttre gränskontroll kan underlätta detta, men inte 
sörja för det.

Ändringsförslag 307
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om marknadskontrollmyndigheterna 
finner att en produkt vars övergång till fri 
omsättning skjutits upp på grund av 
formell bristande överensstämmelse i 
enlighet med artikel 14.3 andra stycket i 
själva verket inte utgör en risk, ska den 
ekonomiska aktören ändå åtgärda den 
formellt bristande överensstämmelsen 
innan produkten övergår till fri omsättning.

2. Om marknadskontrollmyndigheterna 
finner att en produkt vars övergång till fri 
omsättning skjutits upp på grund av 
formell bristande överensstämmelse i 
enlighet med artikel 14.3 andra stycket i 
själva verket inte utgör en risk, ska
marknadskontrollmyndigheten vidta 
straffrättsliga åtgärder i enlighet med 
proportionalitetsprincipen för den 
bristande överensstämmelsen innan 
produkten övergår till fri omsättning.

Or. de

Motivering

Marknadskontrollmyndigheterna ska kunna bestraffa mindre överträdelser.

Ändringsförslag 308
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om kraven i unionens 
harmoniseringslagstiftning som är 
tillämplig på produkten när den övergår till 
fri omsättning är uppfyllda och avser den 
potentiella risken, med fullt beaktande av 
de provningsrapporter eller intyg som 
intygar överensstämmelse och som 
utfärdats av ett organ för bedömning av 
överensstämmelse, ska 
marknadskontrollmyndigheterna förutsätta 
att produkten inte utgör en risk. Detta ska 
dock inte hindra dessa myndigheter från 
att beordra de myndigheter som ansvarar 
för yttre gränskontroll att inte tillåta att de 
produkter övergår till fri omsättning för 
vilka det finns bevis för att produkt i 
själva verket utgör en risk, trots sådan 
överensstämmelse.

3. Om kraven i unionens 
harmoniseringslagstiftning som är 
tillämplig på produkten när den övergår till 
fri omsättning är uppfyllda och avser den 
potentiella risken, med fullt beaktande av 
de provningsrapporter eller intyg som 
intygar överensstämmelse och som 
utfärdats av ett organ för bedömning av 
överensstämmelse, ska 
marknadskontrollmyndigheterna förutsätta 
att produkten inte utgör en risk.

Or. en

Motivering

Det är olämpligt att gränskontrollmyndigheter kan omkullkasta ett antagande om att 
produkten inte utgör någon risk, i synnerhet eftersom det är oklart under vilka 
omständigheter detta kan göras. En sådan åtgärd skulle kunna leda till rättslig osäkerhet och 
missbruk.

Ändringsförslag 309
Pablo Arias Echeverría

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om kraven i unionens 
harmoniseringslagstiftning som är 
tillämplig på produkten när den övergår till 
fri omsättning är uppfyllda och avser den 
potentiella risken, med fullt beaktande av 
de provningsrapporter eller intyg som 
intygar överensstämmelse och som 

3. Om kraven i unionens 
harmoniseringslagstiftning som är 
tillämplig på produkten när den övergår till 
fri omsättning är uppfyllda och avser den 
potentiella risken, med beaktande av de 
provningsrapporter eller intyg som intygar 
överensstämmelse och som utfärdats av ett 
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utfärdats av ett organ för bedömning av 
överensstämmelse, ska 
marknadskontrollmyndigheterna förutsätta 
att produkten inte utgör en risk. Detta ska 
dock inte hindra dessa myndigheter från att 
beordra de myndigheter som ansvarar för 
yttre gränskontroll att inte tillåta att de 
produkter övergår till fri omsättning för 
vilka det finns bevis för att produkt i själva 
verket utgör en risk, trots sådan 
överensstämmelse.

organ för bedömning av överensstämmelse, 
ska marknadskontrollmyndigheterna 
förutsätta att produkten inte utgör en risk. 
Detta ska dock inte hindra dessa 
myndigheter från att beordra de 
myndigheter som ansvarar för yttre 
gränskontroll att inte tillåta att de produkter 
övergår till fri omsättning för vilka det 
finns bevis för att produkt i själva verket 
utgör en risk, trots sådan 
överensstämmelse.

Or. es

Motivering

Ordet ”fullt” betyder ”fullständigt” eller ”totalt”, vilket kan skapa förvirring i detta 
sammanhang. Punkten blir tydligare om detta ord stryks, eftersom hela rapporten eller 
intyget beaktas i alla fall, inte bara en del av dem.

Ändringsförslag 310
Wim van de Camp

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Marknadskontrollmyndigheterna får ta 
ut avgifter för att helt eller delvis täcka 
kostnaderna för sin verksamhet, inklusive 
provning som genomförts för 
riskbedömningen, när de vidtar åtgärder i 
enlighet med punkt 1.

6. Marknadskontrollmyndigheterna ska 
uppmana underleverantörerna att ta ut 
kostnaden för deras tjänster direkt från 
den ekonomiska aktören såvida 
marknadskontrollmyndigheten inte anser 
att denna åtgärd är oproportionerlig, då 
de vidtar åtgärder i enlighet med punkt 1. 
Marknadskontrollmyndigheter får ta ut 
avgifter för att helt eller delvis täcka 
kostnaderna för sin verksamhet, inklusive 
provning som genomförts för 
riskbedömningen och utfört arbete.

Or. en

Motivering

Enligt artikel 10 i detta förslag till förordning får marknadskontrollmyndigheten ta ut 
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kostnaden för att förstöra produkter eller på annat sätt göra sådana produkter obrukbara 
som utgör en risk. Det kostar att förstöra en produkt och även att utföra 
laboratorieprovningar, vilket kommissionen betonar i sin fleråriga handlingsplan. Således 
överensstämmer det med artikel 10 att låta den ekonomiska aktör som släpper ut en osäker 
produkt på marknaden betala för sådana prover.

Ändringsförslag 311
Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Marknadskontrollmyndigheterna får ta 
ut avgifter för att helt eller delvis täcka 
kostnaderna för sin verksamhet, inklusive 
provning som genomförts för 
riskbedömningen, när de vidtar åtgärder i 
enlighet med punkt 1.

6. Marknadskontrollmyndigheterna ska 
begära att underleverantörer direkt tar ut 
kostnaden för sina tjänster av den berörda 
ekonomiska aktören om inte 
marknadskontrollmyndigheten anser att 
denna åtgärd är oproportionerlig, när de 
vidtar åtgärder i enlighet med punkt 1. 
Marknadskontrollmyndigheterna får ta ut 
avgifter för att helt eller delvis täcka 
kostnaderna för sin verksamhet, inklusive 
provning som genomförts för 
riskbedömningen, och det arbete som 
utförts.

Or. en

Motivering

I enlighet med artikel 10 i detta förslag till förordning får marknadskontrollmyndigheterna av 
den berörda ekonomiska aktören ta ut kostnaden för att förstöra en produkt som utgör en risk 
eller på annat sätt göra produkten obrukbar. Att förstöra en produkt är dyrt, men det är även 
laboratorieprovningar, som betonas av kommissionen i den fleråriga handlingsplanen. 
Därför är det förenligt med artikel 10 att den ekonomiska aktör som släpper ut en osäker 
produkt på marknaden står för kostnaden för sådana provningar.

Ändringsförslag 312
Heide Rühle

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Marknadskontrollmyndigheterna får ta 
ut avgifter för att helt eller delvis täcka 
kostnaderna för sin verksamhet, inklusive 
provning som genomförts för 
riskbedömningen, när de vidtar åtgärder i 
enlighet med punkt 1.

6. Marknadskontrollmyndigheterna ska ta 
ut avgifter av ekonomiska aktörer som 
deklarerar övergången till fri omsättning 
för icke-överensstämmande produkter och 
produkter som utgör en risk för att helt 
eller delvis täcka kostnaderna för sin 
verksamhet, inklusive provning som 
genomförts för riskbedömningen, när de 
vidtar åtgärder i enlighet med punkt 1.

Or. en

Ändringsförslag 313
Franz Obermayr

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Marknadskontrollmyndigheterna får ta 
ut avgifter för att helt eller delvis täcka 
kostnaderna för sin verksamhet, inklusive 
provning som genomförts för 
riskbedömningen, när de vidtar åtgärder i 
enlighet med punkt 1.

6. Marknadskontrollmyndigheterna får ta 
ut avgifter för att helt eller delvis täcka 
kostnaderna för sin verksamhet, inklusive 
provning som genomförts för 
riskbedömningen, när de vidtar åtgärder i 
enlighet med punkt 1. Dessutom kan 
marknadskontrollmyndigheten ta ut 
avgifter för att helt eller delvis täcka 
kostnaderna för förstöring eller provning 
som uppdras åt underleverantörer. 
Avgifterna tas ut direkt av den granskade 
tillverkaren eller importören.

Or. de

Ändringsförslag 314
Ashley Fox

Förslag till förordning
Artikel 17
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 17 utgår
Privat införsel

1. Om en produkt förs in till unionen av 
en fysisk person som har fysisk besittning 
av den och produkten rimligen förefaller 
vara avsedd för personligt bruk av den 
personen, ska dess övergång inte skjutas 
upp enligt artikel 14.3 utom när 
användningen av produkten kan hota 
människors och djurs hälsa och liv, eller 
skada växter.
2. En produkt ska anses vara avsedd för 
personligt bruk av en fysisk person som 
för in den till unionen om produkten är av 
tillfällig art och uteslutande är avsedd för 
användning av den personen eller dennes 
familj och om inte produktens art eller 
mängd tyder på att den förs in för 
kommersiella ändamål.

Or. en

Ändringsförslag 315
Pablo Arias Echeverría

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Inom 60 dagar efter det att 
kommissionen meddelat medlemsstaterna i 
enlighet med artikel 20.4 att den 
ursprungliga underrättande medlemsstaten 
vägrat en produkts övergång till fri 
omsättning får en medlemsstat invända mot 
denna vägran, om det gäller en produkt 
som omfattas av unionens 
harmoniseringslagstiftning. Medlemsstaten 
ska ange skälen för invändningen, 
eventuella skillnader i dess bedömning av 
den risk som produkten utgör och 

1. Inom 14 dagar efter det att 
kommissionen meddelat medlemsstaterna i 
enlighet med artikel 20.4 att den 
ursprungliga underrättande medlemsstaten
vägrat en produkts övergång till fri 
omsättning får en medlemsstat invända mot 
denna vägran, om det gäller en produkt 
som omfattas av unionens 
harmoniseringslagstiftning. Medlemsstaten 
ska ange skälen för invändningen, 
eventuella skillnader i dess bedömning av 
den risk som produkten utgör och 
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eventuella särskilda omständigheter samt 
lämna eventuella kompletterande uppgifter 
med avseende på produkten i fråga.

eventuella särskilda omständigheter samt 
lämna eventuella kompletterande uppgifter 
med avseende på produkten i fråga.

Or. es

Motivering

Tidsfristen på 60 dagar för att invända mot en vidtagen åtgärd är för lång och kan skada de 
ekonomiska aktörerna. Under denna tidsfrist plus den tid som kommissionen tar på sig för att 
besluta i ärendet skulle marknadskontrollmyndigheterna redan ha hunnit vidta åtgärder för 
att begränsa saluföringen av produkten som en försiktighetsåtgärd, eller skulle redan ha 
vägrat import och återsänt varorna till ursprungsorten. De upplysningar som den 
underrättande medlemsstaten bifogar anmälan, dvs. provningsrapport, motivering till 
åtgärden och en riskbedömning, är tillräckliga för att snabbt avgöra om åtgärden är lämplig 
eller ej. Det är inte nödvändigt att vänta i 60 dagar.

Ändringsförslag 316
Pablo Arias Echeverría

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om en medlemsstat har invändningar 
enligt punkt 1 eller kommissionen anser att 
vägran kan strida mot unionslagstiftningen, 
ska kommissionen utan dröjsmål inleda 
samråd med den eller de berörda 
ekonomiska aktörerna och utvärdera 
vägran, med beaktande av alla tillgängliga 
vetenskapliga eller tekniska fakta.

3. Om en medlemsstat har invändningar 
enligt punkt 1 eller kommissionen anser att 
de nationella åtgärderna kan strida mot 
unionslagstiftningen, ska kommissionen 
utan dröjsmål inleda samråd med den 
underrättande medlemsstaten och den 
eller de berörda ekonomiska aktörerna och, 
inom en tidsfrist på högst 60 dagar,
utvärdera de nationella åtgärderna, med 
beaktande av alla tillgängliga 
vetenskapliga eller tekniska fakta.

Or. es

Motivering

För att undvika negativa effekter för de ekonomiska aktörerna föreslås införandet av två 
tidsfrister, dels en kort frist på 14 dagar för att göra invändningar och dels att behålla fristen 
på 60 dagar för att kommissionen ska fatta beslut i ärendet. Det är viktigt att samråda med 
den medlemsstat som har utfärdat underrättelsen, eftersom den förfogar över alla belägg som 
ligger till grund för åtgärden.
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Ändringsförslag 317
Pablo Arias Echeverría

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Vid invändningar från kommissionen 
eller en medlemsstat inom den tidsfrist på 
14 dagar som anges i punkt 1 ska 
kommissionen meddela samtliga 
medlemsstater via kontaktpunkterna för 
Rapex.

Or. es

Motivering

Det är mycket viktigt för marknadskontrollmyndigheterna att ha kännedom om huruvida 
invändningar mot en eventuellt osäker produkt har gjorts och meddelats via Rapex.

Ändringsförslag 318
Heide Rühle

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska upprätthålla systemet 
för snabbt informationsutbyte (Rapex). 
Medlemsstaterna ska använda Rapex för 
informationsutbyte om produkter som 
utgör en risk i enlighet med denna 
förordning.

1. Kommissionen ska upprätthålla systemet 
för snabbt informationsutbyte (Rapex). 
Medlemsstaterna ska använda Rapex för 
informationsutbyte om produkter som 
utgör en allvarlig risk för konsumenters 
hälsa och säkerhet i enlighet med denna 
förordning.

Or. en

Ändringsförslag 319
Ashley Fox
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Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska upprätthålla systemet 
för snabbt informationsutbyte (Rapex). 
Medlemsstaterna ska använda Rapex för 
informationsutbyte om produkter som 
utgör en risk i enlighet med denna 
förordning.

1. Kommissionen ska upprätthålla systemet 
för snabbt informationsutbyte (Rapex). 
Medlemsstaterna ska använda Rapex för 
informationsutbyte om produkter som 
utgör en allvarlig risk i enlighet med denna 
förordning.

Or. en

Ändringsförslag 320
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska upprätthålla systemet 
för snabbt informationsutbyte (Rapex). 
Medlemsstaterna ska använda Rapex för 
informationsutbyte om produkter som 
utgör en risk i enlighet med denna 
förordning.

1. Kommissionen ska upprätthålla systemet 
för snabbt informationsutbyte (Rapex). 
Medlemsstaterna ska använda Rapex för 
informationsutbyte om produkter som 
utgör en allvarlig risk i enlighet med denna
förordning.

Or. en

Motivering

För att se till att Rapex är effektivt bör dess tillämpningsområde begränsas till produkter som 
utgör en allvarlig risk, medan resten bör hanteras genom informations- och 
kommunikationssystemet för marknadskontroll. Detta skulle hjälpa medlemsstater att reagera 
på ett effektivare sätt på underrättelser genom att skilja på farliga produkter och produkter 
som helt enkelt inte uppfyller tillämpliga krav eller utgör begränsade risker och därför inte 
kräver brådskande åtgärder för att garantera konsumentsäkerheten. Den nuvarande 
bestämmelsen skulle kunna överbelasta Rapex och äventyra dess effektivitet.

Ändringsförslag 321
Anja Weisgerber, Markus Ferber
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Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska upprätthålla systemet 
för snabbt informationsutbyte (Rapex). 
Medlemsstaterna ska använda Rapex för 
informationsutbyte om produkter som 
utgör en risk i enlighet med denna 
förordning.

1. Kommissionen ska upprätthålla systemet 
för snabbt informationsutbyte (Rapex). 
Medlemsstaterna ska använda Rapex för 
informationsutbyte om produkter som 
utgör en allvarlig risk i enlighet med denna 
förordning.

Or. de

Motivering

Rapex ska endast användas när den berörda produkten utgör en allvarlig risk. För alla 
övriga fall ska informations- och kommunikationssystemet för marknadskontroll användas, 
för att datamängden ska ha ett relevant innehåll. Ett överskott av Rapex-anmälningar kan 
dessutom ge det felaktiga intrycket att det finns onormalt många felaktiga produkter i Europa. 
Det skulle kunna skada de europeiska företagens anseende.

Ändringsförslag 322
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Deltagande i Rapex ska vara öppet för 
kandidatländer, tredjeländer eller 
internationella organisationer inom ramen 
för och i enlighet med avtal mellan unionen 
och dessa länder eller organisationer. Varje 
sådant avtal ska grunda sig på 
ömsesidighet och inbegripa sådana 
bestämmelser om sekretess som motsvarar 
dem som är tillämpliga i unionen.

4. Deltagande i Rapex ska vara öppet för 
kandidatländer, tredjeländer eller 
internationella organisationer inom ramen 
för och i enlighet med avtal mellan unionen 
och dessa länder eller organisationer. Varje 
sådant avtal ska grunda sig på 
ömsesidighet och inbegripa sådana 
bestämmelser om sekretess och skydd för 
personuppgifter som motsvarar dem som 
är tillämpliga i unionen.

Or. de
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Ändringsförslag 323
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Deltagande i Rapex ska vara öppet för 
kandidatländer, tredjeländer eller 
internationella organisationer inom ramen 
för och i enlighet med avtal mellan unionen 
och dessa länder eller organisationer. Varje 
sådant avtal ska grunda sig på 
ömsesidighet och inbegripa sådana 
bestämmelser om sekretess som motsvarar 
dem som är tillämpliga i unionen.

4. Deltagande i Rapex ska vara öppet för 
kandidatländer, tredjeländer eller 
internationella organisationer inom ramen 
för och i enlighet med avtal mellan unionen 
och dessa länder eller organisationer. Varje 
sådant avtal ska grunda sig på 
ömsesidighet och inbegripa sådana 
bestämmelser om sekretess som motsvarar 
dem som är tillämpliga i unionen samt 
speciella bestämmelser om skydd av 
personuppgifter, som krävs i artikel 25 i 
direktiv 95/46/EG och artikel 9 i 
förordning (EG) nr 45/2001.

Or. en

Motivering

Förutom de allmänna bestämmelserna om sekretess måste även särskilda bestämmelser om 
skydd av personuppgifter följas.

Ändringsförslag 324
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Kommissionen ska offentliggöra en 
veckoöversikt över de produkter som utgör 
en allvarlig risk, som rapporterats av de 
nationella myndigheterna. 
Veckoöversikten ska både omfatta 
åtgärder som vidtagits av nationella 
myndigheter och åtgärder som vidtagits 
frivilligt av ekonomiska aktörer.
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Or. en

Ändringsförslag 325
Heide Rühle

Förslag till förordning
Artikel 20 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Underrättelse genom Rapex om produkter 
som utgör en risk

Underrättelse genom Rapex om produkter 
som utgör en allvarlig risk

Or. en

Ändringsförslag 326
Ashley Fox

Förslag till förordning
Artikel 20 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Underrättelse genom Rapex om produkter 
som utgör en risk

Underrättelse genom Rapex om produkter 
som utgör en allvarlig risk

Or. en

Ändringsförslag 327
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 20 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Underrättelse genom Rapex om produkter 
som utgör en risk

Underrättelse genom Rapex om produkter 
som utgör en allvarlig risk

Or. en
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Motivering

För att se till att Rapex är effektivt bör dess tillämpningsområde begränsas till produkter som 
utgör en allvarlig risk, medan resten bör hanteras genom informations- och 
kommunikationssystemet för marknadskontroll. Detta skulle hjälpa medlemsstater att reagera 
på ett effektivare sätt på underrättelser genom att skilja på farliga produkter och produkter 
som helt enkelt inte uppfyller tillämpliga krav eller utgör begränsade risker och därför inte 
kräver brådskande åtgärder för att garantera konsumentsäkerheten. Den nuvarande 
bestämmelsen skulle kunna överbelasta Rapex och äventyra dess effektivitet.

Ändringsförslag 328
Heide Rühle

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Varje korrigerande åtgärd som de 
ekonomiska aktörerna vidtagit enligt 
artikel 9.3.

a) Varje korrigerande åtgärd som de 
ekonomiska aktörerna vidtagit.

Or. en

Ändringsförslag 329
Norica Nicolai

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Varje korrigerande åtgärd som de 
ekonomiska aktörerna vidtagit enligt 
artikel 9.3.

a) Varje korrigerande åtgärd som de 
ekonomiska aktörerna vidtagit enligt 
leden c och d i artikel 9.4.

Or. en

Motivering

Begränsning av användningen av Rapex endast för underrättelse om produkter som utgör en 
allvarlig risk.
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Ändringsförslag 330
Pablo Arias Echeverría

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) De åtgärder som vidtas vid formell 
bristande överensstämmelse som inte har 
korrigerats och som kan ge upphov till en 
allvarlig risk (artikel 9.2).

Or. es

Motivering

Syftet med Rapex är att förebygga risker, och uppgifter om åtgärder som vidtas med avseende 
på produkter som kan utgöra en risk ingår därför i systemet. Vi anser att uppgifter om de 
åtgärder som de ekonomiska aktörerna vidtar när det gäller farliga produkter som de redan 
har släppt ut på marknaden också bör tas upp i förteckningen över underrättelser. Enligt det 
gällande produktssäkerhetsdirektivet ska sådana åtgärder meddelas via Rapex, och vi förstår 
därför inte varför de har uteslutits. Enligt detta ändringsförslag kommer sådana åtgärder att 
offentliggöras på webbplatsen och konsumenter och andra intresserade kan informera sig om 
dem. Det är dessutom nödvändigt att meddela de åtgärder som vidtas vid formell bristande 
överensstämmelse som kan ge upphov till en allvarlig risk (avsaknad av säkerhetsvarningar, 
riskgradsdiagram, användningsanvisningar etc.) när den ekonomiska aktören inte har velat 
korrigera den bristande överensstämmelsen.

Ändringsförslag 331
Pablo Arias Echeverría

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – stycke 1 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bb) De åtgärder som de ekonomiska 
aktörerna anmäler till 
marknadskontrollmyndigheterna i 
enlighet med artiklarna 8.9, 10.7 och 11.5 
i förordningen om konsumentprodukters 
säkerhet.

Or. es
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Ändringsförslag 332
Heide Rühle

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) De skäl som anförs av den berörda 
ekonomiska aktören.

Or. en

Ändringsförslag 333
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det första stycket ska inte tillämpas om 
kontaktpunkten för Rapex har skäl att tro 
att verkningarna av den risk som en 
produkt utgör inte går utöver den egna 
medlemsstatens territorium.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 334
Ashley Fox

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det första stycket ska inte tillämpas om 
kontaktpunkten för Rapex har skäl att tro 
att verkningarna av den risk som en 
produkt utgör inte går utöver den egna 
medlemsstatens territorium.

Det första stycket ska inte tillämpas om 
kontaktpunkten för Rapex har skäl att tro 
att verkningarna av den allvarliga risk som 
en produkt utgör inte går utöver den egna 
medlemsstatens territorium.



AM\1002709SV.doc 155/185 PE516.934v02-00

SV

Or. en

Ändringsförslag 335
Pablo Arias Echeverría

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Typen och graden av risk, inklusive en 
sammanfattning av resultaten från 
riskbedömningen.

a) De uppgifter som behövs för att 
identifiera produkten.

Or. es

Motivering

Det är nödvändigt att anpassa den lagstiftning som är tillämplig på produkten, som omfattar 
både säkerhets- och riskbedömningar.

Ändringsförslag 336
Pablo Arias Echeverría

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Typen av bristande överensstämmelse 
med unionens 
harmoniseringslagstiftning.

b) Typen och graden av risk, inklusive en 
sammanfattning av resultaten från 
säkerhetsbedömningen och 
riskbedömningen.

Or. es

Motivering

Det klargörs inte att bristande överensstämmelse för icke-harmoniserade produkter måste 
anges, som också måste meddelas via Rapex. Därför föreslås en allmän hänvisning till 
unionens lagstiftning.
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Ändringsförslag 337
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) De uppgifter som behövs för att 
identifiera produkten.

c) De uppgifter som behövs för att 
identifiera och spåra produkten.

Or. de

Ändringsförslag 338
Pablo Arias Echeverría

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) De uppgifter som behövs för att 
identifiera produkten.

c) Typen av bristande överensstämmelse 
med unionens lagstiftning.

Or. es

Ändringsförslag 339
Pablo Arias Echeverría

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Produktens ursprung och 
leveranskedja.

d) Vilken typ av åtgärd eller korrigerande 
åtgärd som vidtagits och om den var 
frivillig eller obligatorisk.

Or. es

Ändringsförslag 340
Pablo Arias Echeverría
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Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Vilken typ av åtgärd eller korrigerande 
åtgärder som vidtagits och om den var 
frivillig, godkänd eller krävdes.

f) Produktens ursprung och 
leveranskedja.

Or. es

Motivering

De åtgärder som vidtas när det gäller en produkt som utgör en risk kan vara obligatoriska 
eller frivilliga, men de godkänns och krävs alltid i båda fallen, och det är därför inte 
nödvändigt att ange detta. När det gäller den uppsättning av uppgifter som ska anges i 
formuläret bör de ha en logisk ordningsföljd, och vi föreslår därför ändringar i 
ordningsföljden. Bland de uppgifter som ska lämnas bör de uppgifter som behövs för att 
identifiera produkten anges först, därefter uppgifter om risk och bristande överensstämmelse 
med lagstiftningen och därefter uppgifter om vidtagen åtgärd, följt av datum för vidtagande 
etc.

Ändringsförslag 341
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – stycke 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) Webbplats och andra kontaktuppgifter 
för konsumenter.

Or. en

Ändringsförslag 342
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – stycke 1 – led fb (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

fb) Om det är känt att produkten är 
förfalskad.

Or. en

Ändringsförslag 343
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – stycke 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) Om det är känt att produkten är 
förfalskad.

Or. en

Ändringsförslag 344
Ashley Fox

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om en underrättelse avser en produkt 
som inte uppfyller unionens 
harmoniseringslagstiftning ska 
informationen som lämnas också ange om 
den bristande överensstämmelsen beror 
på något av följande:

utgår

a) Att produkten inte uppfyller kraven i 
tillämplig lagstiftning.
b) Att det finns brister i de harmoniserade 
standarder som avses i den lagstiftningen 
och som utgör underlag för antagande om 
överensstämmelse med dessa krav.
När en åtgärd eller korrigerande åtgärd 
som avses i punkt 1 gäller en produkt för 
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vilken ett organ för bedömning av 
överensstämmelse har utfört en 
bedömning av överensstämmelse, ska 
marknadskontrollmyndigheterna se till att 
det berörda organet får information om 
de åtgärder eller korrigerande åtgärder 
som vidtagits.

Or. en

Ändringsförslag 345
Heide Rühle

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När kommissionen mottar en 
underrättelse ska den vidarebefordra den 
till de övriga medlemsstaterna. Om 
underrättelsen inte uppfyller kraven i 
punkterna 1, 2 och 3, får kommissionen 
tillfälligt upphäva den.

4. När kommissionen mottar en 
underrättelse ska den vidarebefordra den 
utan dröjsmål till den ekonomiska aktören 
och de övriga medlemsstaterna. Om 
underrättelsen inte uppfyller kraven i 
punkterna 1, 2 och 3, får kommissionen 
tillfälligt upphäva den.

Or. en

Ändringsförslag 346
Ashley Fox

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När kommissionen mottar en 
underrättelse ska den vidarebefordra den 
till de övriga medlemsstaterna. Om 
underrättelsen inte uppfyller kraven i 
punkterna 1, 2 och 3, får kommissionen 
tillfälligt upphäva den.

4. När kommissionen mottar en 
underrättelse ska den vidarebefordra den 
till de övriga medlemsstaterna. Om 
underrättelsen inte uppfyller de 
administrativa kraven i punkterna 1, 2 och 
3, får kommissionen tillfälligt upphäva 
den.
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Or. en

Ändringsförslag 347
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När kommissionen mottar en 
underrättelse ska den vidarebefordra den 
till de övriga medlemsstaterna. Om 
underrättelsen inte uppfyller kraven i 
punkterna 1, 2 och 3, får kommissionen 
tillfälligt upphäva den.

4. När kommissionen mottar en 
underrättelse ska den vidarebefordra den 
till den berörda ekonomiska aktören och 
de övriga medlemsstaterna. Om 
underrättelsen inte uppfyller kraven i 
punkterna 1, 2 och 3, får kommissionen 
tillfälligt upphäva den.

Or. de

Motivering

De berörda ekonomiska aktörerna ska åtminstone informeras samtidigt som Rapex-
anmälningen offentliggörs, för att själva också kunna vidta relevanta åtgärder.

Ändringsförslag 348
Pablo Arias Echeverría

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska omedelbart
underrätta kommissionen om de åtgärder 
som vidtagits efter mottagandet av en 
underrättelse och lämna alla 
kompletterande uppgifter, inklusive 
resultaten av eventuella provningar och 
analyser som utförts eller eventuella 
skillnader i uppfattning. Kommissionen ska 
omedelbart vidarebefordra informationen 
till de övriga medlemsstaterna.

5. Medlemsstaterna ska så snart som 
möjligt underrätta kommissionen om de 
åtgärder som vidtagits efter mottagandet av 
en underrättelse och lämna alla 
kompletterande uppgifter, inklusive 
resultaten av eventuella provningar och 
analyser som utförts eller eventuella 
skillnader i uppfattning. Kommissionen ska 
omedelbart vidarebefordra informationen 
till de övriga medlemsstaterna.
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Or. es

Motivering

Efter det att marknadskontrollmyndigheterna mottagit en underrättelse bör de kontrollera att 
produkten i fråga finns på deras marknad och kontakta den ekonomiska aktören om denne är 
känd. Om de ekonomiska aktörerna inte godtar att produkten dras tillbaka från marknaden 
vid det tillfället måste de få några dagar på sig för att yttra sig, vilket innebär att det är 
mycket svårt att ”omedelbart” underrätta kommissionen, och ännu svårare att lämna resultat 
av provningar etc. Man bör undvika att förvränga betydelsen av ordet ”omedelbart”, som är 
så viktigt i denna förordning. De tidsfrister som fastställs i artiklarna 11 och 18 bör beaktas 
för att marknadskontrollmyndigheterna ska kunna svara så att medlemsstaterna och 
kommissionen i sin tur kan yttra sig om de underrättade åtgärderna. Den tidsfrist som ges till 
de ekonomiska aktörerna i enlighet med artikel 10.3 (minst 10 dagar) för att de ska kunna 
yttra sig efter att de har getts en annan tidsfrist (en lämplig period) i enlighet med artikel 9.3, 
bör också beaktas.

Ändringsförslag 349
Heide Rühle

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Det ska vara möjligt att uppdatera 
informationen om en produkt som 
anmälts till Rapex-systemet.

Or. en

Ändringsförslag 350
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 5b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5b. I den mån det är rimligt ska 
uppgifterna om en produkt som har 
anmälts till Rapex uppdateras.

Or. de
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Motivering

Uppgifter i Rapex om en anmäld produkt ska exempelvis uppdateras när uppgifterna är 
föråldrade.

Ändringsförslag 351
Heide Rühle

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska upprätthålla ett 
informations- och kommunikationssystem 
för marknadskontroll för insamling och 
strukturerad lagring av uppgifter om frågor 
som rör marknadskontroll, särskilt 
följande:

Kommissionen ska upprätthålla ett 
informations- och kommunikationssystem 
för marknadskontroll för insamling och 
strukturerad lagring av uppgifter om frågor 
som rör marknadskontroll. 
Medlemsstaterna ska samla in och 
registrera särskilt följande information i 
informations- och 
kommunikationssystemet för 
marknadskontroll:

Or. en

Ändringsförslag 352
Heide Rühle

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska tillhandahålla en 
gränssnittslösning genom vilken 
informations- och 
kommunikationssystemet för 
marknadskontroll kan anslutas till Rapex 
för uppgiftsutbyte mellan dessa system 
när det är lämpligt.

Or. en
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Ändringsförslag 353
Pablo Arias Echeverría

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Annan bristande överensstämmelse med 
unionens harmoniseringslagstiftning än 
åtgärder eller korrigerande åtgärder som 
underrättas genom Rapex i enlighet med 
artikel 20.

e) Annan bristande överensstämmelse med 
unionens lagstiftning än åtgärder eller 
korrigerande åtgärder som underrättas 
genom Rapex i enlighet med artikel 20.

Or. es

Motivering

Kontrollerna av alla produkter bör registreras, såväl harmoniserade som icke-harmoniserade 
produkter.

Ändringsförslag 354
Pablo Arias Echeverría

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Medlemsstaters invändningar i enlighet 
med artikel 11.1 eller 18.1 och 
uppföljning.

utgår

Or. es

Motivering

Syftet är att undvika dubbelarbete. Invändningarna härrör från en Rapex-underrättelse när 
åtgärder har vidtagits, och informationsutbytet om underrättelserna genomförs också via 
detta system. Det är inte nödvändigt att föra in underrättelserna i ICSMS igen.

Ändringsförslag 355
Ashley Fox
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Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Informations- och 
kommunikationssystemet för 
marknadskontroll ska innehålla ett register 
över hänvisningar till de underrättelser av 
åtgärder eller korrigerande åtgärder som 
gjorts genom Rapex i enlighet med 
artikel 20.

Informations- och 
kommunikationssystemet för 
marknadskontroll ska innehålla ett register 
över hänvisningar till de underrättelser av 
åtgärder eller korrigerande åtgärder som 
gjorts genom Rapex i enlighet med 
artikel 20. Kommissionen kommer att 
utveckla ett gränssnitt mellan 
informations- och 
kommunikationssystemet för 
marknadskontroll och Rapex som 
automatiskt överför information om 
allvarliga risker till Rapex-systemet.

Or. en

Ändringsförslag 356
Pablo Arias Echeverría

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Marknadskontrollmyndigheterna ska 
erkänna giltigheten hos och använda sig 
av de provningsrapporter som utarbetats av 
eller för marknadskontrollmyndigheterna i 
andra medlemsstater och som registrerats i 
informations- och 
kommunikationssystemet för 
marknadskontroll.

3. Marknadskontrollmyndigheterna ska i 
den utsträckning det är möjligt ta hänsyn 
till och använda sig av de 
provningsrapporter som utarbetats av eller 
för marknadskontrollmyndigheterna i andra 
medlemsstater och som registrerats i 
informations- och 
kommunikationssystemet för 
marknadskontroll.

Or. es

Motivering

Denna skyldighet är alltför sträng. Det är en fördel att ha tillgång till rapporter om en 
produkt för att kunna använda dem gentemot den ekonomiska aktören. Om den ekonomiska 
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aktören inte godtar rapporterna måste marknadskontrollmyndigheterna emellertid börja om 
från början och inhämta prover från marknaden. Man måste dessutom ta hänsyn till att 
produkter från andra marknader kan komma från ett annat varuparti och därför kanske inte 
ger samma reaktioner. I artikel 9.1 sista stycket anges dessutom i allmänna ordalag att 
provningsrapporter från andra marknadskontrollmyndigheter ska beaktas, utan att det 
uttryckligen hänvisas till de rapporter som förs in i ICSMS.

Ändringsförslag 357
Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

Förslag till förordning
Artikel 21a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 21a
Alleuropeisk databas om skador

1. En alleuropeisk databas om skador, 
som skulle omfatta alla typer av skador, 
närmare bestämt de som är kopplade till 
produkter som används i hemmet och på 
fritiden, för transport och arbete, ska 
inrättas och samordnas av 
Europeiska kommissionen.
2. De relevanta 
marknadskontrollmyndigheterna i 
medlemsstaterna ska bidra till inrättandet 
av databasen och överlämna 
skadeuppgifter som är uttömmande och 
förenliga med europeiska och nationella 
lagar om uppgiftsskydd.
3. Kommissionen ska stödja 
samordningen av insamlingen av 
uppgifter från medlemsstater och driften 
av databasen.

Or. en

Ändringsförslag 358
Josef Weidenholzer
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Förslag till förordning
Artikel 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen och medlemsstaterna får 
utbyta sekretessbelagd information, 
inklusive information som utbyts genom 
Rapex, med tillsynsmyndigheter i 
tredjeländer eller internationella 
organisationer med vilka kommissionen 
och medlemsstaten eller gruppen av 
medlemsstater har ingått ett bilateralt eller 
multilateralt avtal om sekretess som bygger 
på ömsesidighet.

Kommissionen och medlemsstaterna får 
utbyta sekretessbelagd information, 
inklusive information som utbyts genom 
Rapex, med tillsynsmyndigheter i 
tredjeländer eller internationella 
organisationer med vilka kommissionen 
och medlemsstaten eller gruppen av 
medlemsstater har ingått ett bilateralt eller 
multilateralt avtal om sekretess som bygger 
på ömsesidighet. För skydd av 
personuppgifter ska direktiv 95/46/EG 
tillämpas.

Or. de

Ändringsförslag 359
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen och medlemsstaterna får 
utbyta sekretessbelagd information, 
inklusive information som utbyts genom 
Rapex, med tillsynsmyndigheter i 
tredjeländer eller internationella 
organisationer med vilka kommissionen 
och medlemsstaten eller gruppen av 
medlemsstater har ingått ett bilateralt eller 
multilateralt avtal om sekretess som bygger 
på ömsesidighet.

Kommissionen och medlemsstaterna får 
utbyta sekretessbelagd information, 
inklusive information som utbyts genom 
Rapex, med tillsynsmyndigheter i 
tredjeländer eller internationella 
organisationer med vilka kommissionen 
och medlemsstaten eller gruppen av 
medlemsstater har ingått ett bilateralt eller 
multilateralt avtal om sekretess som bygger 
på ömsesidighet. Varje sådant avtal ska 
inbegripa bestämmelser om sekretess som 
motsvarar dem som är tillämpliga i 
unionen samt speciella bestämmelser om 
skydd av personuppgifter, som krävs i 
artikel 25 i direktiv 95/46/EG och artikel 9 
i förordning (EG) nr 45/2001.

Or. en
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Ändringsförslag 360
Pablo Arias Echeverría

Förslag till förordning
Artikel 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen och medlemsstaterna får
utbyta sekretessbelagd information, 
inklusive information som utbyts genom 
Rapex, med tillsynsmyndigheter i 
tredjeländer eller internationella 
organisationer med vilka kommissionen 
och medlemsstaten eller gruppen av 
medlemsstater har ingått ett bilateralt eller 
multilateralt avtal om sekretess som bygger 
på ömsesidighet.

Kommissionen får tillsammans med
medlemsstaterna utbyta sekretessbelagd 
information, inklusive information som 
utbyts genom Rapex, med 
tillsynsmyndigheter i tredjeländer eller 
internationella organisationer med vilka 
kommissionen och medlemsstaterna har 
ingått ett bilateralt eller multilateralt avtal 
om sekretess som bygger på ömsesidighet.

Or. es

Motivering

Informationen i Rapex, inklusive konfidentiell information, kommer från samtliga 
medlemsstater, och därför bör samtliga medlemsstater delta i dessa avtal. Då blir det möjligt 
att undvika fall där en medlemsstat inte vill ingå avtal med ett visst tredjeland och en annan 
medlemsstat ingår avtal med det tredjelandet, och på så sätt lämnar all information till 
tredjelandet som den första medlemsstaten inte har tillhandahållit. Alla utbyten bör ske via 
kommissionen.

Ändringsförslag 361
Ashley Fox

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Marknadskontrollmyndigheterna ska vid 
mottagandet av en motiverad begäran från 
en marknadskontrollmyndighet i en annan 
medlemsstat tillhandahålla all relevant 
information eller dokumentation samt 
utföra kontroller, inspektioner eller 

2. Marknadskontrollmyndigheterna ska vid 
mottagandet av en motiverad begäran från 
en marknadskontrollmyndighet i en annan 
medlemsstat tillhandahålla stöd i lämplig 
omfattning till den frågande myndigheten.
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utredningar och rapportera om dem och 
om eventuella uppföljningsåtgärder till 
den frågande myndigheten.

Or. en

Ändringsförslag 362
Pablo Arias Echeverría

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Marknadskontrollmyndigheterna ska vid 
mottagandet av en motiverad begäran från 
en marknadskontrollmyndighet i en annan 
medlemsstat tillhandahålla all relevant 
information eller dokumentation samt 
utföra kontroller, inspektioner eller 
utredningar och rapportera om dem och om 
eventuella uppföljningsåtgärder till den 
frågande myndigheten.

2. Marknadskontrollmyndigheterna ska vid 
mottagandet av en motiverad begäran från 
en marknadskontrollmyndighet i en annan 
medlemsstat som har uttömt alla andra 
medel utföra de utredningar som den anser 
vara nödvändiga och rapportera om dem 
och om eventuella uppföljningsåtgärder till 
den frågande myndigheten.

Or. es

Motivering

Detta är överdrivet. Ömsesidig hjälp ges generellt via Rapex. I vissa fall kan denna hjälp 
dock vara nödvändig, och därför föreslås det att alla andra medel ska ha uttömts först.

Ändringsförslag 363
Pablo Arias Echeverría

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Marknadskontrollmyndigheterna får 
samarbeta med de behöriga myndigheterna 
i tredjeländer i syfte att utbyta information 
och tekniskt bistånd, främja och underlätta 
tillgången till unionens system för 

1. Marknadskontrollmyndigheterna får 
samarbeta med de behöriga myndigheterna 
i tredjeländer i syfte att utbyta information 
och tekniskt bistånd, främja och underlätta 
tillgången till unionens system för 
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informationsutbyte, inklusive Rapex i 
enlighet med artikel 19.4, samt främja 
verksamhet i anslutning till bedömning av 
överensstämmelse och marknadskontroll.

informationsutbyte, förutom Rapex i 
enlighet med artikel 19.4, samt främja 
verksamhet i anslutning till bedömning av 
överensstämmelse och marknadskontroll.

Or. es

Motivering

Även om man utgår från samma kriterier som kommissionen beaktar för att ge ett tredjeland 
tillträde till Rapex kan medlemsstaternas tolkning av kriterierna skilja sig åt. Eftersom det 
handlar om ett stort ansvar som omfattar konfidentiella uppgifter från alla länder, föreslås 
det att kommissionen ska ge tillstånd till detta (artikel 22), och att Rapex-systemet undantas 
här. Alternativt kan de båda artiklarna slås ihop för att respektera den konfidentiella 
informationen i Rapex, som kommer från samtliga medlemsstater.

Ändringsförslag 364
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Om även personuppgifter utbyts under 
informationsutbytet ska direktiv 95/46/EG 
tillämpas.

Or. de

Ändringsförslag 365
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Det europeiska forumet för 
marknadskontroll får inbjuda experter och 
andra utomstående parter att delta i mötena 
eller lämna skriftliga bidrag.

5. Det europeiska forumet för 
marknadskontroll får inbjuda experter och 
andra utomstående parter att delta i mötena 
eller lämna skriftliga bidrag. 
Organisationer som företräder 
näringslivet, små och medelstora företag, 
konsumenter, laboratorier och organ för 
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bedömning av överensstämmelse på 
unionsnivå får rådfrågas på det årliga 
programmet för marknadskontroll.

Or. en

Ändringsförslag 366
Pablo Arias Echeverría

Förslag till förordning
Artikel 27 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Att organisera gemensamma 
marknadskontroller och provningsprojekt.

c) Att underlätta organiseringen av
gemensamma marknadskontroller och 
provningsprojekt.

Or. es

Motivering

Syftet med forumet är att underlätta organiseringen av marknadskontroller, 
utbildningsprogram och informationskampanjer.

Ändringsförslag 367
Pablo Arias Echeverría

Förslag till förordning
Artikel 27 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Att organisera utbildningsprogram och 
utbytesprogram för nationella tjänstemän.

e) Att underlätta organiseringen av
utbildningsprogram och utbytesprogram 
för nationella tjänstemän.

Or. es

Motivering

Syftet med forumet är att underlätta organiseringen av marknadskontroller, 
utbildningsprogram och informationskampanjer.
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Ändringsförslag 368
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 27 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Att organisera informationskampanjer 
och gemensamma besöksprogram.

g) Att organisera informationskampanjer 
och gemensamma besöksprogram, 
inklusive gränskontroller.

Or. en

Ändringsförslag 369
Pablo Arias Echeverría

Förslag till förordning
Artikel 27 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Att organisera informationskampanjer 
och gemensamma besöksprogram.

g) Att underlätta organiseringen av
informationskampanjer och gemensamma 
besöksprogram.

Or. es

Motivering

Syftet med forumet är att underlätta organiseringen av marknadskontroller, 
utbildningsprogram och informationskampanjer.

Ändringsförslag 370
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 27 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) Att bidra till utvecklingen av riktlinjer 
för att säkerställa ett effektivt och enhetligt 

j) Att bidra till utvecklingen av riktlinjer 
för att säkerställa ett effektivt och enhetligt 
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genomförande av denna förordning, med 
vederbörlig hänsyn till företagens
intressen, framför allt små och medelstora 
företag, och andra berörda parter.

genomförande av denna förordning, med 
vederbörlig hänsyn till konsumenternas
och andra berörda parters intressen.

Or. de

Ändringsförslag 371
Pablo Arias Echeverría

Förslag till förordning
Artikel 27 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) Att bidra till utvecklingen av riktlinjer 
för att säkerställa ett effektivt och enhetligt 
genomförande av denna förordning, med 
vederbörlig hänsyn till företagens 
intressen, framför allt små och medelstora 
företag, och andra berörda parter.

j) Att bidra till utvecklingen av riktlinjer 
för att säkerställa ett effektivt och enhetligt 
genomförande av denna förordning, med 
vederbörlig hänsyn till företagens 
intressen, framför allt små och medelstora 
företag, skydd av konsumenter och andra 
berörda parter.

Or. es

Motivering

Företagens intressen får inte påverka en effektiv och enhetlig tillämpning av denna 
förordning, och om så ändå är fallet bör detta balanseras genom vederbörlig hänsyn till 
konsumentskyddet.

Ändringsförslag 372
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 27 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

k) På begäran ge råd till och bistå 
kommissionen vid bedömningen av frågor 
som rör genomförandet av denna 
förordning.

k) På begäran ge råd till och bistå 
kommissionen, medlemsstaterna och 
Europaparlamentet vid bedömningen av 
frågor som rör genomförandet av denna 
förordning.
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Or. de

Ändringsförslag 373
Pablo Arias Echeverría

Förslag till förordning
Artikel 27 – led la (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

la) Att bidra till inrättandet av ett 
europeiskt nätverk av laboratorier på 
produktsäkerhetsområdet.

Or. es

Motivering

Det föreslås att forumet ska bidra till att inrätta ett nätverk av laboratorier inom EU (se 
artikel 28).

Ändringsförslag 374
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 27 – led lb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

lb) Att organisera särskilda och 
regelbundna marknadskontrollkampanjer 
för produkter som distribueras online.

Or. en

Ändringsförslag 375
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 27 – led lc (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

lc) Att säkra tillräckligt deltagande av och 
samarbete med tullmyndigheter.

Or. en

Ändringsförslag 376
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 27 – led ld (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ld) Att bidra till att rationalisera 
administrativ praxis och 
efterlevnadspraxis i medlemsstaterna i 
fråga om marknadskontroll.

Or. en

Ändringsförslag 377
Ashley Fox

Förslag till förordning
Artikel 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 28 utgår
EU:s referenslaboratorier

1. För vissa produkter, en produktkategori 
eller produktgrupp, eller för särskilda 
risker förknippade med en 
produktkategori eller produktgrupp får 
kommissionen genom genomförandeakter 
utse referenslaboratorier på unionsnivå 
som uppfyller kriterierna i punkt 2.
2. Varje referenslaboratorium på 
unionsnivå ska uppfylla följande 
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kriterier:
a) Ha personal med lämpliga 
kvalifikationer och tillräcklig utbildning i 
de analysmetoder som används inom 
deras ansvarsområde samt 
tillfredsställande kunskaper om 
standarder och praxis.
b) Förfoga över den utrustning och det 
referensmaterial som krävs för att utföra 
de uppgifter de har tilldelats.
c) Handla i allmänhetens intresse och på 
ett opartiskt och oberoende sätt.
d) Se till att personalen respekterar att 
vissa ämnen, resultat eller meddelanden 
är av konfidentiell natur.
3. EU:s referenslaboratorier ska i 
förekommande fall ha följande uppgifter 
inom ramen för den verksamhet för vilken 
de utsetts:
a) Utföra produktprovning i samband med 
marknadskontroller och utredningar.
b) Bidra till att lösa tvister mellan 
medlemsstaternas myndigheter, 
ekonomiska aktörer och organ för 
bedömning av överensstämmelse.
c) Ge oberoende tekniska eller 
vetenskapliga råd till kommissionen och 
medlemsstaterna.
d) Utveckla ny teknik och nya 
analysmetoder.
e) Sprida information och tillhandahålla 
utbildning.

Or. en

Motivering

Det finns ingen tydlig motivering för referenslaboratorier som utsetts av EU. Sådana 
funktioner finns redan i flera medlemsstater och kan utnyttjas av kolleger som inte har 
tillgång till dem i sin egen medlemsstat. De föreslagna uppgifterna att ”bidra till att lösa 
tvister” och ”ge oberoende tekniska eller vetenskapliga råd” kan enkelt fullgöras genom att 
utse ett befintligt organ i en tredje medlemsstat.
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Ändringsförslag 378
Pablo Arias Echeverría

Förslag till förordning
Artikel 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 28 utgår
EU:s referenslaboratorier

1. För vissa produkter, en produktkategori 
eller produktgrupp, eller för särskilda 
risker förknippade med en 
produktkategori eller produktgrupp får 
kommissionen genom genomförandeakter 
utse referenslaboratorier på unionsnivå 
som uppfyller kriterierna i punkt 2.
2. Varje referenslaboratorium på 
unionsnivå ska uppfylla följande 
kriterier:
a) Ha personal med lämpliga 
kvalifikationer och tillräcklig utbildning i 
de analysmetoder som används inom 
deras ansvarsområde samt 
tillfredsställande kunskaper om 
standarder och praxis.
b) Förfoga över den utrustning och det 
referensmaterial som krävs för att utföra 
de uppgifter de har tilldelats.
c) Handla i allmänhetens intresse och på 
ett opartiskt och oberoende sätt.
d) Se till att personalen respekterar att 
vissa ämnen, resultat eller meddelanden 
är av konfidentiell natur.
3. EU:s referenslaboratorier ska i 
förekommande fall ha följande uppgifter 
inom ramen för den verksamhet för vilken 
de utsetts:
a) Utföra produktprovning i samband med 
marknadskontroller och utredningar.
b) Bidra till att lösa tvister mellan 
medlemsstaternas myndigheter, 
ekonomiska aktörer och organ för 
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bedömning av överensstämmelse.
c) Ge oberoende tekniska eller 
vetenskapliga råd till kommissionen och 
medlemsstaterna.
d) Utveckla ny teknik och nya 
analysmetoder.
e) Sprida information och tillhandahålla 
utbildning.

Or. es

Motivering

Det är inte nödvändigt att utse referenslaboratorier. Detta skulle medföra problem med 
oberoende, finansiering och opartiskhet. Det finns redan anmälda organ för varje direktiv, 
dvs. expertlaboratorierna inom varje produktkategori, som sammanträder regelbundet för att 
fastställa enhetliga tillämpningskriterier inom EU, och de är en lämplig instans för att bidra 
till tvistlösning. De nya laboratorierna skulle medföra dubbelarbete för dessa organ. När det 
gäller finansieringen skulle de kostsamma analyserna även bli dyra för de nya 
referenslaboratorierna. Vi frågar oss vem som kommer att stå för dessa utgifter. För 
icke-harmoniserade produkter anser vi att det är bättre att ha flera olika laboratorier för att 
enas om gemensamma kriterier. Enligt det nya led m i artikel 27 bör grunden läggas för att 
inrätta ett europeiskt nätverk av laboratorier i syfte att skapa förutsättningar för samarbete 
mellan och samordning av medlemsstaternas analytiska resurser på 
produktsäkerhetsområdet, och informationen bör spridas till alla 
marknadskontrollmyndigheter. Via nätverket kan alla EU-laboratoriers analytiska resurser 
struktureras, de typer av provningar som utförs av varje laboratorium blir kända och en 
lämplig analyskapacitet på EU-nivå garanteras. Detta skulle bidra till att förbättra 
produkternas kvalitet och säkerhet.

Ändringsförslag 379
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Varje referenslaboratorium på 
unionsnivå ska uppfylla följande kriterier:

2. Varje referenslaboratorium på 
unionsnivå ska vara oberoende och
uppfylla följande kriterier:

Or. en
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Ändringsförslag 380
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2 – led -a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) Det ackrediteras och kontrolleras av 
kommissionen. 

Or. de

Ändringsförslag 381
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Att EU:s referenslaboratorier är 
oberoende av kommersiella intressen och 
intressekonflikter ska säkerställas genom 
de förfaranden för nationella 
ackrediteringsorgan som anges i kapitel II 
i förordning (EG) nr 765/2008.

Or. en

Ändringsförslag 382
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 31 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De påföljder som fastställs ska vara 
effektiva, proportionella och 
avskräckande.
För avsiktliga överträdelser ska 
påföljderna bland annat omfatta 
administrativa böter för den berörda 
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ekonomiska aktören på upp till 10 procent 
av dennes totala årsomsättning under 
föregående redovisningsår.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag är en revidering av föredragandens ändringsförslag 62. Det 
förtydligar ytterligare att sådana överträdelser av bestämmelserna i förordningen som är 
avsiktliga bör resultera i kraftiga påföljder. Maxgränsen för böter motsvarar i princip 
gällande gräns enligt unionens kartellagstiftning.

Ändringsförslag 383
Pablo Arias Echeverría

Förslag till förordning
Artikel 31 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För de påföljder som avses i första stycket 
ska hänsyn tas till företagens storlek och 
särskilt till små och medelstora företags 
situation. Påföljderna får skärpas om den 
berörda ekonomiska aktören tidigare har 
begått en liknande överträdelse och får 
inbegripa straffrättsliga påföljder för 
allvarliga överträdelser.

utgår

Or. es

Motivering

Här föreslås detsamma som i förordningen om konsumentprodukters säkerhet, vilket vi anser 
vara medlemsstaternas behörighet.

Ändringsförslag 384
Ashley Fox

Förslag till förordning
Artikel 31 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För de påföljder som avses i första stycket utgår
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ska hänsyn tas till företagens storlek och 
särskilt till små och medelstora företags 
situation. Påföljderna får skärpas om den 
berörda ekonomiska aktören tidigare har 
begått en liknande överträdelse och får 
inbegripa straffrättsliga påföljder för 
allvarliga överträdelser.

Or. en

Motivering

Kommissionens förslag motsäger föregående stycke eftersom det (vilket anges tydligt i det 
föregående stycket) åligger medlemsstaterna att fastställa lämpliga påföljder.

Ändringsförslag 385
Heide Rühle

Förslag till förordning
Artikel 31 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För de påföljder som avses i första stycket 
ska hänsyn tas till företagens storlek och 
särskilt till små och medelstora företags 
situation. Påföljderna får skärpas om den 
berörda ekonomiska aktören tidigare har 
begått en liknande överträdelse och får 
inbegripa straffrättsliga påföljder för 
allvarliga överträdelser.

Vid fastställandet av påföljderna bör 
myndigheterna ta hänsyn till de intäkter 
som den icke överensstämmande 
produkten genererat på den inre 
marknaden, eventuell ekonomisk skada 
som vållats andra aktörer som säljer 
liknande eller jämförbara produkter i 
unionen, hur allvarlig överträdelsen är, 
om överträdelsen är återkommande samt 
om den ekonomiska aktör som släppt ut 
produkten på marknaden har begått 
överträdelsen med avsikt eller inte.

Or. en

Ändringsförslag 386
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 31 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

För de påföljder som avses i första stycket 
ska hänsyn tas till företagens storlek och 
särskilt till små och medelstora företags 
situation. Påföljderna får skärpas om den 
berörda ekonomiska aktören tidigare har 
begått en liknande överträdelse och får 
inbegripa straffrättsliga påföljder för 
allvarliga överträdelser.

Nivån på de påföljder som avses i första 
stycket ska fastställas i proportion till de 
berörda produkternas försäljningsvärde 
under det senaste helår då överträdelsen 
har begåtts, och ta hänsyn till hur 
allvarlig överträdelsen är, hur länge den 
har pågått och om den varit avsiktlig eller 
inte. Påföljderna får skärpas om den 
berörda ekonomiska aktören tidigare har 
begått en liknande överträdelse och får 
inbegripa straffrättsliga påföljder för 
allvarliga överträdelser. Påföljderna får 
aldrig motsvara mer än 10 procent av 
företagets totala årsomsättning under det 
föregående redovisningsåret.

Or. en

Motivering

Den föreslagna lydelsen baseras på de villkor som gäller för böter i samband med 
överträdelser av EU:s konkurrensregler. Även om böter ska ha en avskräckande effekt är det 
lämpligt att fastställa ett tak på 10 procent av den totala omsättningen under föregående 
redovisningsår, för att undvika att företag försätts i konkurs.

Ändringsförslag 387
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 31 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För de påföljder som avses i första stycket 
ska hänsyn tas till företagens storlek och 
särskilt till små och medelstora företags 
situation. Påföljderna får skärpas om den 
berörda ekonomiska aktören tidigare har 
begått en liknande överträdelse och får 
inbegripa straffrättsliga påföljder för 
allvarliga överträdelser.

För de påföljder som avses i första stycket 
ska hänsyn tas till hur allvarlig 
överträdelsen är samt till storleken på de 
otillbörliga intäkter som den har 
genererat. Påföljderna får skärpas om den 
berörda ekonomiska aktören tidigare har 
begått en liknande överträdelse och får 
inbegripa straffrättsliga påföljder för 
allvarliga överträdelser.
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Or. en

Ändringsförslag 388
Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 31 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För de påföljder som avses i första stycket 
ska hänsyn tas till företagens storlek och 
särskilt till små och medelstora företags 
situation. Påföljderna får skärpas om den 
berörda ekonomiska aktören tidigare har 
begått en liknande överträdelse och får 
inbegripa straffrättsliga påföljder för 
allvarliga överträdelser.

För de påföljder som avses i första stycket 
ska hänsyn tas till hur allvarlig företagens 
överträdelse är, dessas storlek och särskilt 
till små och medelstora företags situation, 
till den roll de har i leveranskedjan och 
den verksamhet som den ekonomiska 
aktören faktiskt bedriver i 
produktionsprocessen samt den möjlighet 
denne har att påverka produktens 
säkerhet. Påföljderna får skärpas om den 
ekonomiska aktör som ansvarar för den 
första försäljningen tidigare har begått en 
liknande överträdelse och får inbegripa 
straffrättsliga påföljder för allvarliga 
överträdelser.

Or. it

Ändringsförslag 389
Franz Obermayr

Förslag till förordning
Artikel 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast [fem] år efter tillämpningsdagen ska 
kommissionen bedöma tillämpningen av 
denna förordning och överlämna en 
utvärderingsrapport till Europaparlamentet 
och rådet. Rapporten ska bedöma om 
denna förordning har uppnått sina mål, i 
synnerhet när det gäller att säkerställa ett 
effektivare och mer ändamålsenligt 
genomförande av produktsäkerhetsregler 
och unionens harmoniseringslagstiftning, 

Senast [fem] år efter tillämpningsdagen ska 
kommissionen bedöma tillämpningen av 
denna förordning och överlämna en 
utvärderingsrapport till Europaparlamentet 
och rådet. Rapporten ska bedöma om 
denna förordning har uppnått sina mål, i 
synnerhet när det gäller att säkerställa ett 
effektivare och mer ändamålsenligt 
genomförande av produktsäkerhetsregler 
och unionens harmoniseringslagstiftning, 
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förbättra samarbetet mellan 
marknadskontrollmyndigheterna, förstärka 
kontrollen av de produkter som förs in till 
unionen och bättre skydda personers hälsa 
och säkerhet i allmänhet, hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen, 
konsumentskydd, miljön, den allmänna 
säkerheten och andra allmänna intressen, 
med beaktande av dess inverkan på företag 
och i synnerhet på små och medelstora 
företag.

förbättra samarbetet mellan 
marknadskontrollmyndigheterna, förstärka 
kontrollen av de produkter som förs in till 
unionen och bättre skydda personers hälsa 
och säkerhet i allmänhet, hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen, 
konsumentskydd, miljön, den allmänna 
säkerheten och andra allmänna intressen, 
med beaktande av dess inverkan på företag 
och i synnerhet på små och medelstora 
företag. Som ett komplement till 
marknadskontrollmyndigheternas 
kontroll ska även kontroller av oberoende 
tredje parter föreskrivas, i synnerhet 
provtagning av ett representativt antal 
produkter hos oberoende testlaboratorier.

Or. de

Ändringsförslag 390
Wim van de Camp

Förslag till förordning
Artikel 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast [fem] år efter tillämpningsdagen ska 
kommissionen bedöma tillämpningen av 
denna förordning och överlämna en 
utvärderingsrapport till Europaparlamentet 
och rådet. Rapporten ska bedöma om 
denna förordning har uppnått sina mål, i 
synnerhet när det gäller att säkerställa ett 
effektivare och mer ändamålsenligt 
genomförande av produktsäkerhetsregler 
och unionens harmoniseringslagstiftning, 
förbättra samarbetet mellan 
marknadskontrollmyndigheterna, förstärka 
kontrollen av de produkter som förs in till 
unionen och bättre skydda personers hälsa 
och säkerhet i allmänhet, hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen, 
konsumentskydd, miljön, den allmänna 
säkerheten och andra allmänna intressen, 
med beaktande av dess inverkan på företag 
och i synnerhet på små och medelstora 

Senast [fem] år efter tillämpningsdagen ska 
kommissionen bedöma tillämpningen av 
denna förordning och överlämna en 
utvärderingsrapport till Europaparlamentet 
och rådet. Rapporten ska bedöma om 
denna förordning har uppnått sina mål, i 
synnerhet när det gäller att säkerställa ett 
effektivare och mer ändamålsenligt 
genomförande av produktsäkerhetsregler 
och unionens harmoniseringslagstiftning, 
förbättra samarbetet mellan 
marknadskontrollmyndigheterna, förstärka 
kontrollen av de produkter som förs in till 
unionen och bättre skydda personers hälsa 
och säkerhet i allmänhet, hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen, 
konsumentskydd, miljön, den allmänna 
säkerheten och andra allmänna intressen, 
med beaktande av dess inverkan på företag 
och i synnerhet på små och medelstora 
företag. Rapporten ska dessutom 
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företag. undersöka nya och innovativa, 
marknadsbaserade lösningar som effektivt 
skulle kunna komplettera de 
marknadskontrollaktiviteter som utförs av 
marknadskontrollmyndigheterna, samt 
innehålla, men inte vara begränsad till, 
en undersökning av möjligheterna i 
samband med obligatoriska system för 
tredjepartsgranskning i kombination med 
obligatorisk insamling av och provtagning 
på testade produkter av tredje part.

Or. en

Motivering

Förslaget syftar till att framhäva vikten av att obligatoriska system för tredjepartsgranskning 
kombineras med obligatorisk insamling av och provtagning på berörda produkter av tredje 
part. En avgörande faktor för att tredjepartsgranskningen ska bli effektiv är att den baseras 
på ett representativt produkturval.

Ändringsförslag 391
Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast [fem] år efter tillämpningsdagen ska 
kommissionen bedöma tillämpningen av 
denna förordning och överlämna en 
utvärderingsrapport till Europaparlamentet 
och rådet. Rapporten ska bedöma om 
denna förordning har uppnått sina mål, i 
synnerhet när det gäller att säkerställa ett 
effektivare och mer ändamålsenligt 
genomförande av produktsäkerhetsregler 
och unionens harmoniseringslagstiftning, 
förbättra samarbetet mellan 
marknadskontrollmyndigheterna, förstärka 
kontrollen av de produkter som förs in till 
unionen och bättre skydda personers hälsa 
och säkerhet i allmänhet, hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen, 
konsumentskydd, miljön, den allmänna 

Senast [fem] år efter tillämpningsdagen ska 
kommissionen bedöma tillämpningen av 
denna förordning och överlämna en 
utvärderingsrapport till Europaparlamentet 
och rådet. Rapporten ska bedöma om 
denna förordning har uppnått sina mål, i 
synnerhet när det gäller att säkerställa ett 
effektivare och mer ändamålsenligt 
genomförande av produktsäkerhetsregler 
och unionens harmoniseringslagstiftning, 
förbättra samarbetet mellan 
marknadskontrollmyndigheterna, förstärka 
kontrollen av de produkter som förs in till 
unionen och bättre skydda personers hälsa 
och säkerhet i allmänhet, hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen, 
konsumentskydd, miljön, 
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säkerheten och andra allmänna intressen, 
med beaktande av dess inverkan på företag 
och i synnerhet på små och medelstora 
företag.

energieffektivitet, den allmänna säkerheten 
och andra allmänna intressen, med 
beaktande av dess inverkan på företag och i 
synnerhet på små och medelstora företag. 
Rapporten ska dessutom undersöka nya 
och innovativa, marknadsbaserade 
lösningar som effektivt skulle kunna 
komplettera de 
marknadskontrollaktiviteter som utförs av 
marknadskontrollmyndigheterna, samt 
innehålla, men inte vara begränsad till, 
en undersökning av möjligheterna i 
samband med obligatoriska system för 
tredjepartsgranskning i kombination med 
obligatorisk insamling av och provtagning 
på testade produkter av tredje part.

Or. en

Motivering

Förslaget syftar till att framhäva vikten av att obligatoriska system för tredjepartsgranskning 
kombineras med obligatorisk insamling av och provtagning på berörda produkter av tredje 
part. En avgörande faktor för att tredjepartsgranskningen ska bli effektiv är att den baseras 
på ett representativt produkturval.

Ändringsförslag 392
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1 – led q

Kommissionens förslag Ändringsförslag

q) Artiklarna 39, 40 och 42–45 i 
direktiv 2009/48/EG.

q) Artiklarna 40 och 42–45 i 
direktiv 2009/48/EG.

Or. en


