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Ändringsförslag 76
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Denna förordning bör inte omfatta 
tjänster. För att man ska trygga skyddet av 
konsumenters hälsa och säkerhet bör det 
dock gälla produkter som levereras eller 
tillhandahålls till konsumenter i samband 
med tillhandahållande av tjänster, inklusive 
produkter för vilka konsumenterna är 
direkt exponerade i samband med att 
tjänster tillhandahålls. Utrustning som 
konsumenter använder för att förflytta sig 
eller resa och som manövreras av en 
tjänsteleverantör ska inte omfattas av den 
här förordningen, eftersom sådan 
utrustning måste regleras i samband med 
säkerheten hos de tjänster som 
tillhandahålls.

(6) Denna förordning bör inte omfatta 
tjänster. För att man ska trygga skyddet av 
konsumenters hälsa och säkerhet bör det 
dock gälla produkter som levereras eller 
tillhandahålls till konsumenter i samband 
med tillhandahållande av tjänster, inklusive 
produkter för vilka konsumenterna är 
direkt exponerade i samband med att 
tjänster tillhandahålls.

Or. it

Ändringsförslag 77
Ashley Fox

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Trots att det utvecklats sektorsspecifik 
unionslagstiftning om harmonisering som 
gäller säkerhetsaspekter hos specifika 
produkter eller produktkategorier är det i 
praktiken omöjligt att anta 
unionslagstiftning för alla 
konsumentprodukter som existerar eller 
som kan komma att existera. Därför behövs 
det fortfarande en horisontell rättslig ram 

(7) Trots att det utvecklats sektorsspecifik 
unionslagstiftning om harmonisering som 
gäller säkerhetsaspekter hos specifika 
produkter eller produktkategorier är det i 
praktiken omöjligt att anta 
unionslagstiftning för alla 
konsumentprodukter som existerar eller 
som kan komma att existera. Därför behövs 
det fortfarande en horisontell rättslig ram 
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för att täcka luckorna och säkerställa ett 
skydd för konsumenterna där ett sådant 
annars skulle saknas, särskilt i syfte att 
säkerställa en hög skyddsnivå vad gäller 
konsumenternas hälsa och säkerhet i 
enlighet med artiklarna 114 och 169 i 
EUF-fördraget.

för att täcka luckorna, särskilt i syfte att 
säkerställa en hög skyddsnivå vad gäller 
konsumenternas hälsa och säkerhet i 
enlighet med artiklarna 114 och 169 i 
EUF-fördraget.

Or. en

Ändringsförslag 78
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) När det gäller konsumentprodukter som 
omfattas av denna förordning bör 
tillämpningsområdet för dess olika delar
tydligt åtskiljas från sektorsspecifik 
unionslagstiftning om harmonisering. Det 
allmänna produktsäkerhetskravet och 
därtill hörande bestämmelser bör 
tillämpas på alla konsumentprodukter, 
men de ekonomiska aktörernas 
skyldigheter bör inte tillämpas när 
unionens harmoniseringslagstiftning
omfattar motsvarande skyldigheter, 
t.ex. när det gäller unionslagstiftningen om 
kosmetika, leksaker, elektriska apparater 
och byggprodukter.

(8) När det gäller konsumentprodukter som 
omfattas av denna förordning bör dess
tillämpning tydligt åtskiljas från 
sektorsspecifik unionslagstiftning om 
harmonisering. Förordningen bör därför 
inte tillämpas på produkter som omfattas 
av unionens harmoniseringslagstiftning, 
t.ex. när det gäller unionslagstiftningen om 
kosmetika, leksaker, elektriska apparater 
och byggprodukter.

Or. en

(Se ändringsförslag för artiklarna 2, 5 och 6 av samma förslagsställare.)

Motivering

Förordningen bör inte tillämpas på harmoniserade varor för att undvika överlappningar och 
överflödigheter eftersom huvudelementen i kapitel I redan omfattas av 
harmoniseringslagstiftningen. En tydlig åtskillnad mellan lagstiftning som är tillämplig på 
harmoniserade och icke harmoniserade konsumentvaror skulle förenkla de ekonomiska 
aktörernas efterlevnad av produktbestämmelser och marknadskontrollmyndigheternas tillsyn 
över dem.
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Ändringsförslag 79
Pablo Arias Echeverría

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Denna förordnings räckvidd bör inte 
begränsas till att omfatta något särskilt 
försäljningssätt för konsumentprodukter, 
och även distansförsäljning bör därför ingå.

(10) Denna förordnings räckvidd bör inte 
begränsas till att omfatta något särskilt 
försäljningssätt för konsumentprodukter, 
och även distansförsäljning bör därför ingå 
samt, bland annat, elektronisk handel, 
internethandel, handelsplattformar osv.

Or. es

Motivering

Vi anser att det måste göras tydligt i förslaget att denna förordning även gäller för 
internethandel. Trots att det i skäl 10 anges att räckvidden inte begränsas till någon typ av 
försäljning fanns det en hänvisning till det specifika fallet med elektronisk handel tillsammans 
med distanshandel i skäl 7 i direktivet om allmän produktsäkerhet som har utgått i detta 
förslag.

Ändringsförslag 80
Josef Weidenholzer, Jörg Leichtfried

Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) När det gäller näthandeln bör ökad 
uppmärksamhet riktas mot de problem 
som marknadskontrollmyndigheterna 
ställs inför när det gäller att vidta 
åtgärder mot farliga produkter som säljs 
via internet. Detta är särskilt viktigt med 
tanke på att antalet produkter från 
tredjeländer som säljs via internet och 
som inte uppfyller EU:s standarder blir 
allt fler och att konsumenternas hälsa och 
säkerhet därmed äventyras. För att möta 
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denna utmaning krävs att adekvata 
former av och möjligheter till kontroll av 
importerade varor skapas. Särskilda 
metoder för tullmyndigheter bör tas fram, 
och ett ökat samarbete mellan dessa 
myndigheter och rättsvårdande 
myndigheter måste snarast möjligt 
uppnås. Tull- och marknadskontrollerna 
av produkter som säljs via internet bör 
utökas och standardiseras.

Or. de

Ändringsförslag 81
Ashley Fox

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Denna förordning bör också gälla 
konsumentprodukter som inte är livsmedel 
men som liknar livsmedel och kan 
förväxlas med livsmedel, så att 
konsumenter, särskilt barn, kan stoppa 
dem i munnen, suga på dem eller svälja 
dem, vilket kan leda till kvävning, 
förgiftning, eller perforering eller stopp i 
mag-tarmkanalen. Sådana 
livsmedelsliknande produkter har hittills 
reglerats genom rådets 
direktiv 87/357/EEG av den 25 juni 1987 
om tillnärmningen av medlemsstaternas 
lagstiftning om produkter som, på grund av 
sina yttre egenskaper, kan förväxlas med 
andra produkter och härigenom utgöra en 
risk för konsumenternas hälsa och 
säkerhet, som bör upphävas.

(12) Denna förordning bör också gälla 
konsumentprodukter som inte är livsmedel 
men som liknar livsmedel och kan 
förväxlas med livsmedel så att människor, 
särskilt barn, förväxlar dem med livsmedel 
och därför stoppar dem i munnen, suger 
på dem eller sväljer dem, vilket kan leda 
till dödsfall eller personskada. Sådana 
livsmedelsliknande produkter har hittills 
reglerats genom rådets 
direktiv 87/357/EEG av den 25 juni 1987 
om tillnärmningen av medlemsstaternas 
lagstiftning om produkter som, på grund av 
sina yttre egenskaper, kan förväxlas med 
andra produkter och härigenom utgöra en 
risk för konsumenternas hälsa och 
säkerhet, som bör upphävas.

Or. en

Ändringsförslag 82
Heide Rühle
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Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Det är inte troligt att produkter 
kommer att användas av konsumenter om 
produkterna är avsedda enbart för
yrkesmässigt bruk, under de förhållanden 
som rimligen kan förväntas, och är tydligt 
märkta och presenterade som sådana. 

Or. en

Ändringsförslag 83
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Denna förordning bör 
överensstämma med försäljningsförbudet 
för kosmetiska beståndsdelar och 
produkter, särskilt vad gäller djurförsök.

Or. en

Ändringsförslag 84
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Man bör bedöma produktsäkerheten 
genom att beakta alla relevanta aspekter, 
särskilt produkternas egenskaper och 
utformning, samt de konsumentgrupper 
som troligen kommer att använda 
produkterna, med beaktande av deras 

(13) Man bör bedöma produktsäkerheten 
genom att beakta alla relevanta aspekter, 
särskilt produkternas egenskaper och 
utformning, samt de konsumentgrupper 
som troligen under de förhållanden som 
rimligen kan förväntas kommer att 
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sårbarhet, särskilt när det gäller barn, äldre 
och personer med funktionsnedsättning.

använda produkterna, med beaktande av 
deras sårbarhet, särskilt när det gäller barn, 
äldre och personer med 
funktionsnedsättning. Vid bedömningen av 
riskerna för sårbara konsumenter bör 
man beakta de avsedda 
användningsområdena, vilka tillverkaren 
bör beskriva som sådana i produktens 
säkerhetsinstruktioner tillsammans med 
de förpliktelser och övervaknings- eller 
utbildningsskyldigheter som åvilar 
familjemedlemmar, tjänsteleverantörer 
eller arbetsgivare.

Or. en

(Se ändringsförslag för artikel 6.1.1 d av samma förslagsställare.)

Motivering

Begreppet sårbara konsumenter täcker ett brett spektrum av situationer som undflyr de 
normala villkoren för skadeståndsansvar. Riskerna för sårbara konsumenter bör därför 
bedömas utifrån sannolikheten för att sådana konsumenter använder en produkt under de 
förhållanden som rimligen kan förväntas.

Ändringsförslag 85
Matteo Salvini

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Man bör bedöma produktsäkerheten 
genom att beakta alla relevanta aspekter, 
särskilt produkternas egenskaper och 
utformning, samt de konsumentgrupper 
som troligen kommer att använda 
produkterna, med beaktande av deras 
sårbarhet, särskilt när det gäller barn, äldre 
och personer med funktionsnedsättning.

(13) Man bör bedöma produktsäkerheten 
genom att beakta alla relevanta aspekter, 
särskilt produkternas egenskaper, 
sammansättning och utformning, samt de 
konsumentgrupper som troligen kommer 
att använda produkterna, med beaktande av 
deras sårbarhet, särskilt när det gäller barn, 
äldre och personer med 
funktionsnedsättning.

Or. it
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Motivering

En produkts sammansättning är en av de viktigaste aspekterna vid bedömning av 
produktsäkerhet.

Ändringsförslag 86
Constance Le Grip

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Man bör bedöma produktsäkerheten 
genom att beakta alla relevanta aspekter, 
särskilt produkternas egenskaper och 
utformning, samt de konsumentgrupper 
som troligen kommer att använda 
produkterna, med beaktande av deras 
sårbarhet, särskilt när det gäller barn, äldre 
och personer med funktionsnedsättning.

(13) Man bör bedöma produktsäkerheten 
genom att beakta alla relevanta aspekter, 
särskilt produkternas egenskaper, äkthet
och utformning, samt de 
konsumentgrupper som troligen kommer 
att använda produkterna, med beaktande av 
deras sårbarhet, särskilt när det gäller barn, 
äldre och personer med 
funktionsnedsättning.

Or. fr

Motivering

Äkthet är en säkerhetsgaranti för konsumenten och bidrar till att garantera en produkts 
ursprung och överensstämmelse med kraven. Därför bör äkthet vara ett av kriterierna vid 
bedömning av produktsäkerhet.

Ändringsförslag 87
Heide Rühle

Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) I fråga om produkter som omfattas 
av unionslagstiftning om harmonisering 
där det inte föreskrivs väsentliga krav,
men för vilka hälso- och 
säkerhetsaspekter relaterade till 
användningen av produkterna bör 
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beaktas, bör man anta att produkterna 
uppfyller allmänna säkerhetskrav om de 
överensstämmer med denna lagstiftning. 

Or. en

Ändringsförslag 88
Morten Løkkegaard

Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) I denna förordning bör man beakta 
att produkter som är utformade så att de 
liknar en leksak utan att vara det är 
särskilt lockande för barn. 

Or. en

Motivering

Vilken produkt som helst kan vara lockande för barn helt enkelt därför att barn ofta är 
intresserade av föremål som vuxna använder. Det gör det svårt att bedöma om en produkt är 
leksaksliknande. Det är därför endast när produkten uppenbart liknar en leksak som 
tillverkaren bör överväga särskilda försiktighetsåtgärder/varningar.

Ändringsförslag 89
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Produktsäkerheten omfattar även 
skydd av personuppgifter och relaterade 
frågor (t.ex. inbyggt integritetsskydd, 
s.k. privacy by design). 

Or. de
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Ändringsförslag 90
Ashley Fox

Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) För produkter som uttryckligen är 
avsedda för barn bör man bedöma deras 
risknivå och lämpliga åtgärder bör vidtas 
för att begränsa risken.

Or. en

Ändringsförslag 91
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) För att undvika överlappande 
säkerhetskrav och konflikter med annan 
unionslagstiftning bör en produkt som 
överensstämmer med sektorsspecifik 
unionslagstiftning om harmonisering som 
syftar till att skydda människors hälsa och 
säkerhet antas vara säker i enlighet med
denna förordning.

(14) För att undvika överlappande 
säkerhetskrav och konflikter med annan 
unionslagstiftning bör en produkt som 
omfattas av sektorsspecifik 
unionslagstiftning om harmonisering som 
syftar till att skydda människors hälsa och 
säkerhet undantas från 
tillämpningsområdet för denna förordning.

Or. en

(Se ändringsförslag för artiklarna 5 och 6 av samma förslagsställare.)

Motivering

Förordningen bör inte tillämpas på harmoniserade varor för att undvika överlappningar och 
överflödigheter eftersom huvudelementen i kapitel I redan omfattas av 
harmoniseringslagstiftningen. En tydlig åtskillnad mellan lagstiftning som är tillämplig på 
harmoniserade och icke harmoniserade konsumentvaror skulle förenkla de ekonomiska 
aktörernas efterlevnad av produktbestämmelser och marknadskontrollmyndigheternas tillsyn 
över dem.
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Ändringsförslag 92
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till förordning
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) Distributören bör se till att 
tillverkaren och importören har uppfyllt 
sina skyldigheter, dvs. kontrollera att 
produkten eller förpackningen har märkts 
med namn, modellnamn, varumärke eller 
adress där tillverkaren och importören 
kan kontaktas och att tillverkarens 
satsnummer, serienummer eller annan 
uppgift anbringats på produkten för 
identifiering av produkten. Distributören 
bör inte kontrollera varje produkt 
individuellt, annat än om distributören 
anser att tillverkaren eller importören inte 
har uppfyllt sina skyldigheter.

Or. en

Ändringsförslag 93
Wim van de Camp

Förslag till förordning
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) Distributören bör se till att 
tillverkaren och importören har uppfyllt 
sina skyldigheter, dvs. kontrollera att 
produkten eller förpackningen har märkts 
med namn, modellnamn, varumärke eller 
adress där tillverkaren och importören 
kan kontaktas och att tillverkarens 
satsnummer, serienummer eller annan 
uppgift anbringats på produkten för 
identifiering av produkten. Distributören 
bör inte kontrollera varje produkt 
individuellt, annat än om distributören 
anser att tillverkaren eller importören inte 
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har uppfyllt sina skyldigheter.

Or. en

Ändringsförslag 94
Raffaele Baldassarre

Förslag till förordning
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) Distributören bör se till att 
tillverkaren och importören har uppfyllt 
sina skyldigheter, dvs. kontrollera att 
produkten eller förpackningen har märkts 
med namn, modellnamn, varumärke eller 
adress där tillverkaren och importören 
kan kontaktas och att tillverkarens 
satsnummer, serienummer eller annan 
uppgift anbringats på produkten för 
identifiering av produkten.

Or. en

Motivering

Det gör klargöras att distributören inte kan verifiera att dessa element är sanningsenliga utan 
bara att de finns. 

Ändringsförslag 95
Lara Comi

Förslag till förordning
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) Distributören bör säkerställa att 
tillverkaren och importören har fullgjort 
sina skyldigheter. Detta innebär att 
distributören, i den mån som detta 
objektivt sett inte är omöjligt eller 
överdrivet kostsamt, ska kontrollera att 
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det på produkten eller förpackningen 
finns uppgift om produktens namn, 
varumärke eller kontaktadress till 
tillverkaren och importören samt 
tillverkningsparti- eller serienummer eller 
annan identifieringsuppgift om 
produkten. Distributören måste inte 
kontrollera varje produkt individuellt, om 
inte distributören anser att tillverkaren 
eller importören inte har uppfyllt sina 
skyldigheter.

Or. it

Ändringsförslag 96
Matteo Salvini

Förslag till förordning
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) Distributören bör säkerställa att 
tillverkaren och importören har fullgjort 
sina skyldigheter. Detta innebär att 
distributören, i den mån som detta 
objektivt sett inte är omöjligt eller 
överdrivet kostsamt, ska kontrollera att 
det på produkten eller förpackningen 
finns uppgift om produktens namn, 
varumärke eller kontaktadress till 
tillverkaren och importören samt 
tillverkningsparti- eller serienummer eller 
annan identifieringsuppgift om
produkten. Distributören måste inte 
kontrollera varje produkt individuellt, om 
inte distributören anser att tillverkaren 
eller importören inte har uppfyllt sina 
skyldigheter.

Or. it

Ändringsförslag 97
Josef Weidenholzer, Jörg Leichtfried
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Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Att säkerställa produkternas 
identifiering och spårbarhet genom hela 
leveranskedjan gör det lättare att identifiera 
de ekonomiska operatörerna och att vidta 
effektiva korrigerande åtgärder mot osäkra 
produkter, t.ex. riktade återkallelser. 
Produktidentifiering och spårbarhet gör det 
på så sätt möjligt för konsumenterna och de 
ekonomiska operatörerna att erhålla 
korrekta uppgifter om osäkra produkter, 
vilket ökar förtroendet för marknaden och 
gör det möjligt att undvika onödiga avbrott 
i handeln. Produkterna bör därför bära 
uppgifter som gör det möjligt att identifiera 
både produkten, tillverkaren och en 
eventuell importör. Tillverkarna bör också 
utarbeta teknisk dokumentation för sina 
produkter, och de kan välja att göra detta 
på det lämpligaste och kostnadseffektiva
sättet, t.ex. på elektronisk väg. Dessutom 
bör man kräva att de ekonomiska 
operatörerna identifierar de operatörer som 
levererat till dem och som de levererat till. 
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 
är tillämpligt fullt ut på behandling av 
personuppgifter i samband med 
tillämpningen av denna förordning.

(20) Alla produkter som tillhandahålls på 
EU:s inre marknad måste vara säkra, för 
att en hög konsumentskyddsnivå ska 
kunna uppnås. Att säkerställa 
produkternas identifiering, ursprung och 
spårbarhet genom hela leveranskedjan gör 
det lättare att identifiera de ekonomiska 
operatörerna och att vidta effektiva 
korrigerande åtgärder mot osäkra
produkter, t.ex. riktade återkallelser. 
Produktidentifiering och spårbarhet gör det 
på så sätt möjligt för konsumenterna och de 
ekonomiska operatörerna att erhålla 
korrekta uppgifter om osäkra produkter, 
vilket ökar förtroendet för marknaden och 
gör det möjligt att undvika onödiga avbrott 
i handeln. Produkterna bör därför bära 
uppgifter som gör det möjligt att identifiera 
både produkten, tillverkaren och en 
eventuell importör. Tillverkarna bör också 
utarbeta teknisk dokumentation för sina 
produkter, och de kan välja att göra detta 
på det lämpligaste sättet, t.ex. på 
elektronisk väg. För att öka den 
gränsöverskridande kunskapen om farliga 
produkter på inre marknaden bör 
kommissionen inrätta en offentlig databas 
för produktsäkerhet, samtidigt som 
vederbörliga konfidentialitetshänsyn ska 
tas. Kommissionen bör göra all relevant 
information tillgänglig för 
konsumentorganisationer, andra experter 
och nationella myndigheter. Dessutom bör 
man kräva att de ekonomiska operatörerna 
identifierar de operatörer som levererat till 
dem och som de levererat till. 
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 
är tillämpligt fullt ut på behandling av 
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personuppgifter i samband med 
tillämpningen av denna förordning.

Or. de

Ändringsförslag 98
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Att säkerställa produkternas 
identifiering och spårbarhet genom hela 
leveranskedjan gör det lättare att identifiera 
de ekonomiska operatörerna och att vidta 
effektiva korrigerande åtgärder mot osäkra 
produkter, t.ex. riktade återkallelser. 
Produktidentifiering och spårbarhet gör det 
på så sätt möjligt för konsumenterna och de 
ekonomiska operatörerna att erhålla 
korrekta uppgifter om osäkra produkter, 
vilket ökar förtroendet för marknaden och 
gör det möjligt att undvika onödiga avbrott 
i handeln. Produkterna bör därför bära 
uppgifter som gör det möjligt att identifiera 
både produkten, tillverkaren och en 
eventuell importör. Tillverkarna bör också 
utarbeta teknisk dokumentation för sina 
produkter, och de kan välja att göra detta 
på det lämpligaste och kostnadseffektiva 
sättet, t.ex. på elektronisk väg. Dessutom 
bör man kräva att de ekonomiska 
operatörerna identifierar de operatörer som 
levererat till dem och som de levererat till. 
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 
är tillämpligt fullt ut på behandling av 
personuppgifter i samband med 
tillämpningen av denna förordning.

(20) Att säkerställa produkternas 
identifiering och spårbarhet genom hela 
leveranskedjan gör det lättare att identifiera 
de ekonomiska operatörerna och att vidta 
effektiva korrigerande åtgärder mot osäkra 
produkter, t.ex. riktade återkallelser. 
Produktidentifiering och spårbarhet gör det 
på så sätt möjligt för konsumenterna och de 
ekonomiska operatörerna att erhålla 
korrekta uppgifter om osäkra produkter, 
vilket ökar förtroendet för marknaden och 
gör det möjligt att undvika onödiga avbrott 
i handeln. Produkterna bör därför bära 
uppgifter som gör det möjligt att identifiera 
både produkten, tillverkaren eller en 
eventuell importör. Tillverkarna bör också 
utarbeta teknisk dokumentation för sina 
produkter, och de kan välja att göra detta 
på det lämpligaste och kostnadseffektiva 
sättet, t.ex. på elektronisk väg. Dessutom 
bör man kräva att de ekonomiska 
operatörerna identifierar de operatörer som 
levererat till dem och som de levererat till. 
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 
är tillämpligt fullt ut på behandling av 
personuppgifter i samband med 
tillämpningen av denna förordning.

Or. en
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(Se ändringsförslag för artiklarna 8 och 10 av samma förslagsställare.)

Motivering

Om namn och adress för en tillverkare utanför EU måste anbringas på en importerad 
produkt, skulle denna information bli känd för importörens konkurrenter och företagets 
kunder vilket får till följd att de kan kringgå just denna importör i framtiden och köpa direkt 
från tillverkaren utanför EU. Detta skulle avskräcka små och medelstora företag från att 
importera och leda till en betydande snedvridning av konkurrensen. Det föreslås därför att 
denna information ska ingå i den tekniska dokumentationen.

Ändringsförslag 99
Markus Pieper, Markus Ferber

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Angivandet av ursprung kompletterar 
de grundläggande spårbarhetskraven när 
det gäller tillverkarens namn och adress. 
Särskilt angivandet av ursprungsland 
hjälper till att identifiera den egentliga 
tillverkningsplatsen i alla de fall då 
tillverkaren inte kan kontaktas eller då 
tillverkarens adress är en annan än den 
egentliga tillverkningsplatsen. Sådana 
uppgifter kan underlätta för 
marknadskontrollmyndigheterna när de 
ska spåra produkten tillbaka till den 
egentliga tillverkningsplatsen och 
möjliggör kontakter med myndigheterna i 
ursprungslandet i samband med bilateralt 
eller multilateralt samarbete om 
konsumentproduktsäkerhet för att vidta 
lämpliga uppföljningsåtgärder.

utgår

Or. de

Motivering

Angivande av ursprungs- och spårbarhetsuppgifter är ett onödigt och oproportionerligt krav. 
Det ger inga ytterligare fördelar för konsumenten, eftersom tillverkarens namn och adress 
ändå måste anges.



PE516.922v03-00 18/163 AM\1003186SV.doc

SV

Ändringsförslag 100
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Angivandet av ursprung kompletterar 
de grundläggande spårbarhetskraven när 
det gäller tillverkarens namn och adress. 
Särskilt angivandet av ursprungsland 
hjälper till att identifiera den egentliga 
tillverkningsplatsen i alla de fall då 
tillverkaren inte kan kontaktas eller då 
tillverkarens adress är en annan än den 
egentliga tillverkningsplatsen. Sådana 
uppgifter kan underlätta för 
marknadskontrollmyndigheterna när de 
ska spåra produkten tillbaka till den 
egentliga tillverkningsplatsen och 
möjliggör kontakter med myndigheterna i 
ursprungslandet i samband med bilateralt 
eller multilateralt samarbete om 
konsumentproduktsäkerhet för att vidta 
lämpliga uppföljningsåtgärder.

utgår

Or. en

(Se ändringsförslag för artikel 7 av samma förslagsställare.)

Motivering

Kravet att ange konsumentprodukters ursprung har varken behandlats i 
konsekvensbedömningen eller ingår i den nya lagstiftningsramen. Det skulle inte förbättra 
konsumentsäkerheten eller produkternas spårbarhet, som redan garanteras med andra medel 
i harmoniserad lagstiftning och i förordningen om konsumentprodukters säkerhet. Det skulle 
också vilseleda konsumenterna om produkter som är resultatet av en komplex och 
världsomfattande leveranskedja. Slutligen skulle genomförandet bli kostsamt för ekonomiska 
aktörer och offentliga myndigheter.

Ändringsförslag 101
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Förslag till förordning
Skäl 21
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Angivandet av ursprung kompletterar 
de grundläggande spårbarhetskraven när 
det gäller tillverkarens namn och adress. 
Särskilt angivandet av ursprungsland 
hjälper till att identifiera den egentliga 
tillverkningsplatsen i alla de fall då 
tillverkaren inte kan kontaktas eller då 
tillverkarens adress är en annan än den 
egentliga tillverkningsplatsen. Sådana 
uppgifter kan underlätta för 
marknadskontrollmyndigheterna när de 
ska spåra produkten tillbaka till den 
egentliga tillverkningsplatsen och 
möjliggör kontakter med myndigheterna i 
ursprungslandet i samband med bilateralt 
eller multilateralt samarbete om 
konsumentproduktsäkerhet för att vidta 
lämpliga uppföljningsåtgärder.

utgår

Or. de

Motivering

Obligatoriskt angivande av ursprungsland kommer inte att innebära ökad produktsäkerhet. 
Tillverkarens adress och ett ID-nummer måste redan nu anges på produkten, vilket gör att 
spårbarheten säkerställs. Att knyta produktsäkerheten till tullkodexbestämmelserna innebär 
betydande ökningar i såväl kostnader som tidsåtgång för berörda företag. 

Ändringsförslag 102
Andreas Schwab, Othmar Karas

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Angivandet av ursprung kompletterar 
de grundläggande spårbarhetskraven när 
det gäller tillverkarens namn och adress. 
Särskilt angivandet av ursprungsland 
hjälper till att identifiera den egentliga 
tillverkningsplatsen i alla de fall då 
tillverkaren inte kan kontaktas eller då 

utgår
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tillverkarens adress är en annan än den 
egentliga tillverkningsplatsen. Sådana 
uppgifter kan underlätta för 
marknadskontrollmyndigheterna när de 
ska spåra produkten tillbaka till den 
egentliga tillverkningsplatsen och 
möjliggör kontakter med myndigheterna i 
ursprungslandet i samband med bilateralt 
eller multilateralt samarbete om 
konsumentproduktsäkerhet för att vidta 
lämpliga uppföljningsåtgärder.

Or. de

Ändringsförslag 103
Josef Weidenholzer, Jörg Leichtfried

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Angivandet av ursprung kompletterar 
de grundläggande spårbarhetskraven när
det gäller tillverkarens namn och adress. 
Särskilt angivandet av ursprungsland 
hjälper till att identifiera den egentliga 
tillverkningsplatsen i alla de fall då 
tillverkaren inte kan kontaktas eller då 
tillverkarens adress är en annan än den 
egentliga tillverkningsplatsen. Sådana 
uppgifter kan underlätta för 
marknadskontrollmyndigheterna när de ska 
spåra produkten tillbaka till den egentliga 
tillverkningsplatsen och möjliggör 
kontakter med myndigheterna i 
ursprungslandet i samband med bilateralt 
eller multilateralt samarbete om 
konsumentproduktsäkerhet för att vidta 
lämpliga uppföljningsåtgärder.

(21) En produkts spårbarhet under hela 
dess livscykel måste kunna säkerställas 
och det måste finnas 
spårbarhetsmärkning för att man ska 
kunna identifiera ursprungsland och 
ansvarig tillverkare. Samtidigt får sådana 
åtgärder inte leda till oproportionerligt 
höga administrativa kostnader.
Angivandet av ursprung kompletterar de 
grundläggande spårbarhetskraven när det 
gäller tillverkarens namn och adress. 
Särskilt angivandet av ursprungsland 
hjälper till att identifiera den egentliga 
tillverkningsplatsen i alla de fall då 
tillverkaren inte kan kontaktas eller då 
tillverkarens adress är en annan än den 
egentliga tillverkningsplatsen. Samtidigt 
kan angivande av ursprungsland 
underlätta för konsumenten att få 
information om en produkts hållbarhet 
med avseende på sociala och ekologiska 
standarder såväl som information när det 
gäller allmänna säkerhets- och 
kvalitetsaspekter. Sådana uppgifter kan 
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underlätta för 
marknadskontrollmyndigheterna när de ska 
spåra produkten tillbaka till den egentliga 
tillverkningsplatsen och möjliggör 
kontakter med myndigheterna i 
ursprungslandet i samband med bilateralt 
eller multilateralt samarbete om 
konsumentproduktsäkerhet för att vidta 
lämpliga uppföljningsåtgärder. 
Kommissionen bör därför även inta en 
aktivare roll när det gäller att samordna 
arbetet inom europeiska 
marknadskontrollmyndigheter, 
tullmyndigheter och övriga behöriga 
myndigheter i medlemsstaterna och 
tredjeländer.

Or. de

Ändringsförslag 104
Gino Trematerra

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Angivandet av ursprung kompletterar 
de grundläggande spårbarhetskraven när 
det gäller tillverkarens namn och adress. 
Särskilt angivandet av ursprungsland 
hjälper till att identifiera den egentliga 
tillverkningsplatsen i alla de fall då 
tillverkaren inte kan kontaktas eller då 
tillverkarens adress är en annan än den 
egentliga tillverkningsplatsen. Sådana 
uppgifter kan underlätta för 
marknadskontrollmyndigheterna när de ska 
spåra produkten tillbaka till den egentliga 
tillverkningsplatsen och möjliggör 
kontakter med myndigheterna i 
ursprungslandet i samband med bilateralt 
eller multilateralt samarbete om 
konsumentproduktsäkerhet för att vidta 
lämpliga uppföljningsåtgärder.

(21) Angivandet av ursprung kompletterar 
de grundläggande spårbarhetskraven när 
det gäller tillverkarens namn och adress. 
Särskilt angivandet av ursprungsland 
hjälper till att identifiera den egentliga 
tillverkningsplatsen i alla de fall då 
tillverkaren inte kan kontaktas eller då 
tillverkarens adress är en annan än den 
egentliga tillverkningsplatsen. På grund av 
dagens kommersiella metoder vid köp och 
bearbetning av material räcker det inte att 
slutproduktens ursprungsland anges för 
att konsumenten ska få fullständig och 
trovärdig information om produktens 
verkliga ursprung. Om ursprungsland 
anges för ingående material garanterar 
detta konsumentens rätt till medvetna val 
vid köp av produkter. Sådana uppgifter kan 
underlätta för 
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marknadskontrollmyndigheterna när de ska 
spåra produkten tillbaka till den egentliga 
tillverkningsplatsen och möjliggör
kontakter med myndigheterna i 
ursprungslandet i samband med bilateralt 
eller multilateralt samarbete om 
konsumentproduktsäkerhet för att vidta 
lämpliga uppföljningsåtgärder.

Or. it

Ändringsförslag 105
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) Ursprungsmärkning av produkter
är det enda instrumentet för att garantera 
att konsumenterna får exakt information 
om en produkts verkliga ursprung.
Enbart en uppgift om tillverkarens namn, 
i enlighet med de krav som ställs på 
ekonomiska aktörer, gör det inte 
nödvändigtvis möjligt att fastställa 
tillverkningsstället och kan vilseleda 
konsumenten.
Ursprungsmärkningen bör i stället vara 
tydlig och synlig, så att konsumenterna 
lättare kan göra mer medvetna val när de 
köper sina produkter. Om konsumenterna 
får mer information kan de ta hänsyn till 
andra bedömningsaspekter avseende 
produktionskedjan eller höga kvalitets-
och miljömässiga samt sociala krav.

Or. it

Ändringsförslag 106
Jürgen Creutzmann
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Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Förfarandena för att begära europeiska 
standarder som stöder denna förordning 
samt för formella invändningar mot dem 
bör fastställas i denna förordning och 
samordnas med förordning (EU) 
nr 1025/2012. För att säkerställa en 
övergripande enhetlighet i europeiska 
standardiseringsfrågor bör begäran om 
europeiska standarder eller invändningar 
mot en europeisk standard tas upp i den 
kommittén som inrättas genom den 
förordningen, efter lämpligt samråd med 
medlemsstaternas experter på 
konsumentprodukters säkerhet.

(24) Förfarandena för att begära europeiska 
standarder som stöder denna förordning 
samt för formella invändningar mot dem 
bör fastställas i denna förordning och 
samordnas med förordning (EU) 
nr 1025/2012. För att säkerställa en 
övergripande enhetlighet i europeiska 
standardiseringsfrågor bör begäran om 
europeiska standarder eller invändningar 
mot en europeisk standard tas upp i den 
kommittén som inrättas genom den 
förordningen, efter lämpligt samråd med 
medlemsstaternas experter på 
konsumentprodukters säkerhet och berörda 
intressenter.

Or. en

(Se ändringsförslag för artikel 16.1 av samma förslagsställare.)

Motivering

Kommissionen bör beakta intressenternas synpunkter på lämpligt sätt när innehållet i de nya 
europeiska säkerhetsstandarderna bestäms för att se till att dessa standarder är relevanta, 
står i proportion till syftet och är effektiva.

Ändringsförslag 107
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) För att säkerställa enhetliga villkor för 
genomförandet av denna förordning bör 
kommissionen tilldelas 
genomförandebefogenheter när det gäller 
undantag från skyldigheten att underrätta 
marknadskontrollmyndigheterna om 
produkter som utgör en risk, när det gäller 

(27) För att säkerställa enhetliga villkor för 
genomförandet av denna förordning bör 
kommissionen tilldelas 
genomförandebefogenheter när det gäller 
undantag från skyldigheten att underrätta 
marknadskontrollmyndigheterna om 
produkter som utgör en risk, när det gäller 
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typen av databärare och dess placering på 
produkten för användning i 
spårbarhetssystemet, när det gäller 
standardiseringsbegäran till europeiska 
standardiseringsorganisation samt när det 
gäller beslut om formella invändningar mot 
europeiska standarder. 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.

typen av databärare och dess placering på 
produkten för användning i 
spårbarhetssystemet samt när det gäller 
beslut om formella invändningar mot 
europeiska standarder. 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. en

(Se ändringsförslag för artikel 16.1 av samma förslagsställare.)

Motivering

Nya europeiska säkerhetsstandarder för konsumentprodukter enligt artikel 4 bör övervägas 
som komplement till den grundläggande rättsakten genom tillägg av icke-väsentliga delar i 
enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget. Eftersom artikel 4 är av mycket allmän art bör 
Europaparlamentet och rådet ha ansvaret för att återkalla och invända mot att ge 
kommissionen befogenheter för nya standarder. Det är därför lämpligt att befogenheterna 
antas genom en delegerad akt.

Ändringsförslag 108
Lara Comi

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) För att man ska kunna upprätthålla 
en hög hälso- och säkerhetsnivå för 
konsumenterna bör befogenheten att anta 
akter i enlighet med artikel 290 i 
EUF-fördraget delegeras till 
kommissionen när det gäller produkter 
för vilka tillverkarens och importörens 
namn och adress inte behöver anges på 
själva produkten eftersom produkternas 
risknivå är låg, samt när det gäller 

utgår
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identifieringen och spårbarhetens hos 
produkter som kan utgöra en allvarlig 
risk för hälsa och säkerhet. Det är särskilt 
viktigt att kommissionen genomför 
lämpliga samråd under sitt förberedande 
arbete, också på expertnivå. 
Kommissionen bör, när den förbereder 
och utarbetar delegerade akter, se till att 
relevanta handlingar översänds samtidigt 
till Europaparlamentet och rådet samt att 
detta sker så snabbt som möjligt och på 
lämpligt sätt.

Or. en

Motivering

Identifiering av produkter och ekonomiska aktörer samt produkternas spårbarhet är mycket 
viktigt. För att garantera säkerheten hos de produkter som släpps ut på marknaden är en 
tydlig identifiering och definition av enskilda aktörers skyldigheter och roller väsentlig. 

Ändringsförslag 109
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) För att man ska kunna upprätthålla 
en hög hälso- och säkerhetsnivå för 
konsumenterna bör befogenheten att anta 
akter i enlighet med artikel 290 i 
EUF-fördraget delegeras till 
kommissionen när det gäller produkter 
för vilka tillverkarens och importörens 
namn och adress inte behöver anges på 
själva produkten eftersom produkternas 
risknivå är låg, samt när det gäller 
identifieringen och spårbarhetens hos 
produkter som kan utgöra en allvarlig 
risk för hälsa och säkerhet. Det är av 
särskild betydelse att kommissionen 
genomför lämpliga samråd under sitt 
förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå. Kommissionen bör, då den 

utgår
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förbereder och utarbetar delegerade akter, 
se till att relevanta handlingar översänds 
samtidigt till Europaparlamentet och 
rådet och att detta sker så snabbt som 
möjligt och på lämpligt sätt.

Or. it

Ändringsförslag 110
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) För att man ska kunna upprätthålla en 
hög hälso- och säkerhetsnivå för 
konsumenterna bör befogenheten att anta 
akter i enlighet med artikel 290 i 
EUF-fördraget delegeras till kommissionen 
när det gäller produkter för vilka 
tillverkarens och importörens namn och 
adress inte behöver anges på själva 
produkten eftersom produkternas risknivå 
är låg, samt när det gäller identifieringen 
och spårbarhetens hos produkter som kan 
utgöra en allvarlig risk för hälsa och 
säkerhet. Det är av särskild betydelse att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 
under sitt förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå. Kommissionen bör, då den 
förbereder och utarbetar delegerade akter, 
se till att relevanta handlingar översänds 
samtidigt till Europaparlamentet och rådet 
och att detta sker så snabbt som möjligt 
och på lämpligt sätt.

(29) För att man ska kunna upprätthålla en 
hög hälso- och säkerhetsnivå för 
konsumenterna bör befogenheten att anta 
akter i enlighet med artikel 290 i 
EUF-fördraget delegeras till kommissionen 
när det gäller produkter för vilka 
tillverkarens och importörens namn och 
adress inte behöver anges på själva 
produkten eftersom produkternas risknivå 
är låg, samt när det gäller identifieringen 
och spårbarhetens hos produkter som kan 
utgöra en allvarlig risk för hälsa och 
säkerhet. Det är av särskild betydelse att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 
under sitt förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå, särskilt med 
konsumentorganisationerna. 
Kommissionen bör, då den förbereder och 
utarbetar delegerade akter, se till att 
relevanta handlingar översänds samtidigt 
till Europaparlamentet och rådet och att 
detta sker så snabbt som möjligt och på 
lämpligt sätt.

Or. de

Ändringsförslag 111
Ashley Fox
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Förslag till förordning
Artikel 1 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syfte Syfte och mål

Or. en

Ändringsförslag 112
Ashley Fox

Förslag till förordning
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna förordning fastställs bestämmelser 
om säkerhet hos konsumentprodukter som 
släpps ut eller tillhandahålls på 
unionsmarknaden.

Målet med denna förordning är att 
säkerställa att den inre marknaden 
fungerar väl samtidigt som en hög nivå av 
hälso-, säkerhets- och konsumentskydd 
upprätthålls. 
I denna förordning fastställs bestämmelser 
om säkerhet hos konsumentprodukter som 
släpps ut eller tillhandahålls på 
unionsmarknaden.

Or. en

Motivering

Genom denna ändring fastställs målet med förordningen tydligt genom en nära anknytning 
till artikel 114 i EUF-fördraget.

Ändringsförslag 113
Pablo Arias Echeverría

Förslag till förordning
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna förordning fastställs bestämmelser I denna förordning fastställs bestämmelser 
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om säkerhet hos konsumentprodukter som 
släpps ut eller tillhandahålls på 
unionsmarknaden.

om säkerhet hos konsumentprodukter som 
släpps ut eller tillhandahålls på 
unionsmarknaden och det grundläggande 
syftet är att säkerställa att de produkter 
som finns tillgängliga på marknaden är 
säkra för konsumenterna.

Or. es

Ändringsförslag 114
Raffaele Baldassarre

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Produkterna kommer, under de 
förhållanden som rimligen kan förväntas, 
att användas av konsumenter även om de 
inte är direkt avsedda för konsumenter.

b) Produkterna kommer, under de 
förhållanden som rimligen kan förväntas, 
att användas av konsumenter även om de 
inte är direkt avsedda för konsumenter. Det 
är inte troligt att produkter kommer att 
användas av konsumenter om 
produkterna är avsedda enbart för 
yrkesmässigt bruk under de förhållanden 
som rimligen kan förväntas och är tydligt 
märkta och presenterade som sådana. 

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag bidrar till att säkerställa en välbehövlig rättssäkerhet för tillverkare av 
produkter för yrkesmässigt bruk vilka tydligt har angett i säkerhetsföreskrifterna och 
användarinstruktionerna att produkterna är avsedda för yrkesverksamma under särskilda 
omständigheter, exempelvis av utbildade vuxna under överinseende av sin arbetsgivare. Detta 
kan exempelvis gälla yrkesredskap eller installationsutrustning vars försäljning i gör det 
själv-butiker aldrig var avsedd eller endast tillåten under särskilda presentationsvillkor från 
tillverkarens sida. 

Ändringsförslag 115
Jürgen Creutzmann
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Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Produkterna kommer, under de 
förhållanden som rimligen kan förväntas,
att användas av konsumenter även om de 
inte är avsedda för konsumenter.

b) Under de förhållanden som rimligen kan 
förväntas är det troligt att produkterna 
kommer att användas av konsumenter,
även om de vid utsläppandet på 
marknaden inte varit avsedda för 
konsumenter.

Or. de

Motivering

Detta berör framför allt den tyska översättningen: Det bör klart och tydligt framgå att 
artikel 2.1 b i förslaget främst handlar om att förordningens tillämpningsområde även 
omfattar produkter som under de förhållanden som rimligen kan förväntas kommer att 
användas av konsumenter. Syftet här är inte att reglera olämplig konsumentanvändning av 
produkten.

Ändringsförslag 116
Ashley Fox

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Konsumenter exponeras för 
produkterna i samband med tjänster som 
riktar sig till konsumenter.

c) Produkterna tillhandahålls till 
konsumenter under en tjänst, oavsett om 
produkten används av konsumenten själv.

Or. en

Ändringsförslag 117
Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Denna förordning ska inte tillämpas på 
produkter som ska repareras eller renoveras 
innan de tas i bruk, förutsatt att de 
tillhandahållits på marknaden som sådana 
produkter.

2. Denna förordning ska inte tillämpas på 
produkter som ska repareras eller renoveras 
innan de tas i bruk, förutsatt att de 
tillhandahållits på marknaden som sådana 
produkter och inte heller på begagnade 
produkter som ursprungligen släpptes ut 
på marknaden innan denna förordning 
trädde i kraft.

Or. en

Motivering

Det måste undvikas att lagstiftningen gäller retroaktivt för begagnade produkter.

Ändringsförslag 118
Catherine Stihler

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Humanläkemedel eller 
veterinärmedicinska läkemedel.

a) Humanläkemedel och medicintekniska 
produkter eller veterinärmedicinska 
läkemedel.

Or. en

Ändringsförslag 119
Bernadette Vergnaud

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Material och produkter som är avsedda 
att komma i kontakt med livsmedel, 
förutsatt att riskerna i samband med dessa 
produkter omfattas av förordning (EG) 

utgår
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nr 1935/2004 eller annan 
unionslagstiftning på livsmedelsområdet.

Or. fr

Motivering

Eftersom dessa produkter omfattas av en harmoniseringsförordning ((EG) nr 1935/2004) 
vore det mer logiskt om de omfattades av bestämmelserna i artikel 2.4, liksom andra 
produkter som omfattas av särskilda harmoniserade bestämmelser om värnande av 
människors hälsa och säkerhet. Om dessa produkter togs bort helt och hållet från 
tillämpningsområdet skulle detta dessutom befria aktörerna från deras 
informationsskyldigheter, särskilt i fråga om en produkts ursprung.

Ändringsförslag 120
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Medicintekniska produkter i enlighet 
med direktiv 93/42/EEG om 
medicintekniska produkter, 
direktiv 90/385/EEG om aktiva 
medicintekniska produkter för 
implantation samt direktiv 98/79/EG om 
medicintekniska produkter för in 
vitro-diagnostik.

Or. de

Motivering

Hänvisningarna till nu gällande direktiv måste ändras så att de stämmer överens med de 
förslag till Europaparlamentets förordning om medicintekniska produkter och ändring av 
direktiv 2001/83/EG, förordning (EG) nr 178/2002 och förordning (EG) nr 1223/2009 –
förslag som befinner sig på förhandlingsstadiet och ännu inte antagits – och även med 
Europaparlamentets och rådets förslag till förordning om produkter för in vitro-diagnostik.

Ändringsförslag 121
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Daniel Caspary
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Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ja) Byggprodukter i enlighet med 
förordning (EU) nr 305/2011 av den 
9 mars 2011.

Or. de

Motivering

Nya bestämmelser för byggprodukter är varken motiverade eller nödvändiga, eftersom 
sådana produkter redan regleras i en förordning.

Ändringsförslag 122
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) Utrustning som konsumenter använder 
för att förflytta sig eller resa och som 
manövreras av en tjänsteleverantör i 
samband med tjänster som riktar sig till 
konsumenter.

utgår

Or. it

Ändringsförslag 123
Heide Rühle

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ia) Byggprodukter enligt förordning (EU) 
nr 305/2011 från mars 2011.

Or. en
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Ändringsförslag 124
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kapitel II–IV i denna förordning ska 
inte tillämpas på produkter som omfattas 
av krav på skydd för människors hälsa och 
säkerhet som fastställts i eller i enlighet 
med unionens harmoniseringslagstiftning.

4. Denna förordning ska inte tillämpas på 
produkter som omfattas av krav på skydd 
för människors hälsa och säkerhet som 
fastställts i eller i enlighet med unionens 
harmoniseringslagstiftning.

Or. en

(Se ändringsförslag för artiklarna 5 och 6 av samma förslagsställare.)

Motivering

Förordningen bör inte tillämpas på harmoniserade varor för att undvika överlappningar och 
överflödigheter eftersom huvudelementen i kapitel I redan omfattas av 
harmoniseringslagstiftningen. En tydlig åtskillnad mellan lagstiftning som är tillämplig på 
harmoniserade och icke harmoniserade konsumentvaror skulle förenkla de ekonomiska 
aktörernas efterlevnad av produktbestämmelser och marknadskontrollmyndigheternas tillsyn 
över dem.

Ändringsförslag 125
Heide Rühle

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kapitel II–IV i denna förordning ska inte 
tillämpas på produkter som omfattas av 
krav på skydd för människors hälsa och 
säkerhet som fastställts i eller i enlighet 
med unionens harmoniseringslagstiftning.

4. Kapitel II–IV i denna förordning ska inte 
tillämpas på produkter som omfattas av 
krav på skydd för människors hälsa och 
säkerhet som fastställts i unionens 
harmoniseringslagstiftning eller där det 
fastställs eller föreskrivs sätt att fastställa 
krav som är tillämpliga på dessa 
produkter och som är utformade för att 
skydda människors hälsa och säkerhet.
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Or. en

Ändringsförslag 126
Ashley Fox

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kapitel II–IV i denna förordning ska 
inte tillämpas på produkter som omfattas 
av krav på skydd för människors hälsa och 
säkerhet som fastställts i eller i enlighet 
med unionens harmoniseringslagstiftning.

4. Denna förordning ska inte tillämpas på 
produkter som omfattas av krav på skydd 
för människors hälsa och säkerhet som 
fastställts i eller i enlighet med unionens 
harmoniseringslagstiftning.

Or. en

Motivering

Ett av målen med förordningen är förenkling. Detta uppnås inte om det nya förslaget 
dubblerar åtgärder som redan täcks av befintlig harmoniserad lagstiftning där det föreskrivs 
mer specifika krav på produktsäkerhet. Denna kommissionsstrategi leder till osäkerhet om 
vad som gäller och ökar därigenom kostnaderna för företagen.

Ändringsförslag 127
Pablo Arias Echeverría

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kapitel II–IV i denna förordning ska 
inte tillämpas på produkter som omfattas 
av krav på skydd för människors hälsa och 
säkerhet som fastställts i eller i enlighet 
med unionens harmoniseringslagstiftning.

4. Kapitel III i denna förordning ska inte 
tillämpas på produkter som omfattas av 
krav på skydd för människors hälsa och 
säkerhet som fastställts i eller i enlighet 
med unionens harmoniseringslagstiftning,
och kapitel II ska tillämpas som 
komplement vid sådana händelser som 
inte förutsetts i denna lagstiftning.

Or. es
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Motivering

Båda förslagen (förordningen om konsumentprodukters säkerhet och förordningen om 
marknadsövervakning) håller på att anpassas till förordning nr 765/2008 och 
beslut nr 768/2008. På samma sätt som marknadskontrollen har samlats i en enda rättsakt 
vill vi att minimikraven för ekonomiska aktörer ska samlas i en enda text. Detta skulle göra 
arbetet lättare och uthärdligare för marknadskontrollmyndigheterna. Det finns specifika 
direktiv som håller på att ses över och om någon produkt på grund av sina egenskaper skulle 
behöva mer än en särskild specificering införlivas den i bestämmelsen. 

Ändringsförslag 128
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. säker produkt: varje produkt som, vid 
normala eller rimligen förutsebara 
användningsförhållanden, även i fråga om 
användningstid och eventuellt 
ibruktagande, installation och 
underhållsbehov, inte medför någon risk 
eller endast en låg risk som är förenlig med 
användningen av produkten och som kan 
anses som godtagbar och förenlig med en 
hög skyddsnivå när det gäller människors 
säkerhet och hälsa,

1. säker produkt: varje produkt som, vid 
normala eller rimligen förutsebara 
användningsförhållanden, även i fråga om 
användningstid och eventuellt 
ibruktagande, installation och behov av 
underhåll, utbildning och överinseende, 
inte medför någon risk eller endast en låg 
risk som är förenlig med användningen av 
produkten och som kan anses som 
godtagbar och förenlig med en hög 
skyddsnivå när det gäller människors 
säkerhet och hälsa,

Or. en

Motivering

Vid bedömning av en produkts säkerhet bör vederbörlig uppmärksamhet ägnas åt 
familjemedlemmars, tjänsteleverantörers eller arbetsgivares ansvar samt överinseende- och 
utbildningsskyldigheter.

Ändringsförslag 129
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. säker produkt: varje produkt som, vid 
normala eller rimligen förutsebara 
användningsförhållanden, även i fråga om 
användningstid och eventuellt 
ibruktagande, installation och 
underhållsbehov, inte medför någon risk 
eller endast en låg risk som är förenlig med 
användningen av produkten och som kan 
anses som godtagbar och förenlig med en 
hög skyddsnivå när det gäller människors 
säkerhet och hälsa,

1. säker produkt: varje produkt som är äkta
och som, vid normala eller rimligen 
förutsebara användningsförhållanden, även 
i fråga om användningstid och eventuellt 
ibruktagande, installation och 
underhållsbehov, inte medför någon risk 
eller endast en låg risk som är förenlig med 
användningen av produkten och som kan 
anses som godtagbar och förenlig med en 
hög skyddsnivå när det gäller människors 
säkerhet och hälsa,

Or. de

Motivering

Förfalskningar kan innebära betydande säkerhets- och hälsorisker. En definition av 
”säker produkt” bör därför även innehålla en hänvisning till produktens äkthet.

Ändringsförslag 130
Constance Le Grip

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. säker produkt: varje produkt som, vid 
normala eller rimligen förutsebara 
användningsförhållanden, även i fråga om 
användningstid och eventuellt 
ibruktagande, installation och 
underhållsbehov, inte medför någon risk 
eller endast en låg risk som är förenlig med 
användningen av produkten och som kan 
anses som godtagbar och förenlig med en 
hög skyddsnivå när det gäller människors 
säkerhet och hälsa,

1. säker produkt: varje äkta produkt som, 
vid normala eller rimligen förutsebara 
användningsförhållanden, även i fråga om 
användningstid och eventuellt 
ibruktagande, installation och 
underhållsbehov, inte medför någon risk 
eller endast en låg risk som är förenlig med 
användningen av produkten och som kan 
anses som godtagbar och förenlig med en 
hög skyddsnivå när det gäller människors 
säkerhet och hälsa,

Or. fr
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Motivering

Äkthet är en säkerhetsgaranti för konsumenten och bidrar till att garantera en produkts 
ursprung och överensstämmelse med kraven. Därför bör äkthet vara ett av kriterierna vid 
bedömning av produktsäkerhet.

Ändringsförslag 131
Raffaele Baldassarre

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1 säker produkt: varje produkt som, vid 
normala eller rimligen förutsebara 
användningsförhållanden, även i fråga om 
användningstid och eventuellt 
ibruktagande, installation och 
underhållsbehov, inte medför någon risk 
eller endast en låg risk som är förenlig med 
användningen av produkten och som kan 
anses som godtagbar och förenlig med en 
hög skyddsnivå när det gäller människors 
säkerhet och hälsa,

1. säker produkt: varje produkt som
överensstämmer med unionens 
harmoniseringslagstiftning om hälsa och 
säkerhet. Om sådan lagstiftning saknas,
varje produkt som, vid normala eller 
rimligen förutsebara 
användningsförhållanden, även i fråga om 
användningstid och eventuellt 
ibruktagande, installation och 
underhållsbehov, inte medför någon risk 
eller endast en låg risk som är förenlig med 
användningen av produkten och som kan 
anses som godtagbar och förenlig med en 
hög skyddsnivå när det gäller människors 
säkerhet och hälsa,

Or. en

Motivering

Risk assessment should focus on enforcing applicable legislation and minimising room for 
interpretation by local market surveillance authorities.The suggested amendment:clarifies the 
first chronological step of the Market Surveillance’s risk assessment: to determine whether 
the product is covered by applicable Union harmonisation legislation;•eliminates any area of 
legal conflict between this Regulation and Union harmonisation legislation, which already 
specifies the scope, extent and limitations to  market operators’ obligations;•eliminates non-
transparent and discretionary room for interpretation of concepts not defined in this 
Regulation such as “reasonable and acceptable”; “under normal and reasonably foreseeable 
conditions of use”; or “duration of use”;•removes reference to aspects of the risks not 
necessarily depending on  the person liable for placing the product on the market: “putting 
into service, installation and maintenance”.



PE516.922v03-00 38/163 AM\1003186SV.doc

SV

Ändringsförslag 132
Wim van de Camp

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. produktmodell: produkter som anses 
vara klart avgränsade genom att uppvisa 
identiska eller likartade väsentliga 
egenskaper och vars eventuella skillnader 
inte har någon inverkan på deras 
säkerhetsnivå, såvida inte annat visas av 
tillverkaren eller importören. 

Or. en

Motivering

Begreppet modell är en grundsten i marknadskontrollmyndigheternas arbete. Testning och 
kontroll utförs per modell. En rad marknadsaktörer har dock antingen ingen 
modellidentifiering eller mångfaldigar antalet modeller för produkter som egentligen är
likartade, vilket försvårar marknadskontrollmyndigheternas arbete och avskräcker dem från 
att göra kontroller eftersom det innebär en betydande ökning av den resursnivå som 
myndigheterna behöver för kontrollerna.

Ändringsförslag 133
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. produktmodell: produkter som anses 
vara klart avgränsade även om de 
uppvisar identiska eller likartade 
väsentliga egenskaper och vars skillnader 
inte har någon inverkan på deras 
säkerhetsnivå, såvida inte annat visas av 
tillverkaren eller importören,

Or. en
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Ändringsförslag 134
Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. farlig produkt: en produkt som inte är 
en säker produkt i den mening som avses i 
punkt 1,

Or. en

Ändringsförslag 135
Raffaele Baldassarre

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. produktmodell: produkter som anses 
vara utmärkande eftersom de har 
betydande identiska eller liknande 
egenskaper och uppvisar eventuella 
skillnader som inte har någon betydelse 
för säkerhetsnivån om inte annat påvisas 
av tillverkaren eller importören,

Or. it

Motivering

Det bör förtydligas att distributörer inte kan kontrollera sanningsenligheten utan endast 
förekomsten av dessa aspekter.

Ändringsförslag 136
Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 1b (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. produktmodell: produkter som anses 
vara klart avgränsade genom att uppvisa 
identiska eller likartade väsentliga 
egenskaper och vars eventuella skillnader 
inte har någon inverkan på deras 
säkerhetsnivå, såvida inte annat visas av 
tillverkaren eller importören. 

Or. en

Ändringsförslag 137
Josef Weidenholzer

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 
unionsmarknaden i samband med 
kommersiell verksamhet, mot betalning 
eller gratis, inklusive alla former av 
distansförsäljning,

Or. de

Ändringsförslag 138
Josef Weidenholzer

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 unionsmarknaden, inklusive 
alla former av distansförsäljning,
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Or. de

Ändringsförslag 139
Ashley Fox

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13a. produkt som utgör en allvarlig risk: 
en produkt som utgör en risk som kräver 
ett snabbt ingripande och uppföljning, 
inbegripet fall då effekterna kanske inte 
är omedelbara, en produkt som inte 
uppfyller ett väsentligt krav som fastställts 
i den harmoniserade lagstiftningen, samt 
varje annan produkt som inte uppfyller 
allmänna säkerhetskrav som fastställts i 
det uppdrag som kommissionen gett till 
standardiseringsorganisationen ska anses 
utgöra en allvarlig risk,

Or. en

Ändringsförslag 140
Ashley Fox

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13b. produktmodeller: produkter som 
anses vara klart avgränsade genom att 
uppvisa identiska eller likartade 
väsentliga egenskaper. Eventuella 
skillnader får inte ha någon inverkan på 
deras säkerhetsnivåer.

Or. en
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Motivering

Testning och kontroll utförs per modell. En rad marknadsaktörer har dock antingen ingen 
modellidentifiering eller mångfaldigar antalet modeller för produkter som egentligen är 
likartade, vilket försvårar marknadskontrollmyndigheternas arbete och avskräcker dem från 
att göra kontroller eftersom det medför en betydande ökning av resursnivån som de behöver 
för kontrollerna.

Ändringsförslag 141
Heide Rühle

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

16. unionens harmoniseringslagstiftning: 
unionslagstiftning som harmoniserar 
villkoren för saluföring av produkter, den 
fastställer de väsentliga krav som 
produkter måste uppfylla för att kunna 
släppas ut på den europeiska marknaden,

Or. en

Ändringsförslag 142
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

17a. sårbara konsumenter: personer som 
har svårighet att få tillgång till och förstå 
viktig konsumentinformation eller som på 
grund av sitt mentala, fysiska eller 
psykiska funktionshinder eller ålder löper 
större säkerhetsrisker och därmed 
behöver särskilt skydd,

Or. en
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Ändringsförslag 143
Heide Rühle

Förslag till förordning
Artikel 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid tillämpning av denna förordning ska 
en produkt antas uppfylla det allmänna 
säkerhetskravet i artikel 4 i följande fall:

Vid tillämpningen av denna förordning ska 
en produkt antas vara säker i följande fall:

Or. en

Ändringsförslag 144
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) I fråga om risker som omfattas av krav 
på skydd för människors hälsa och 
säkerhet som fastställts i eller i enlighet 
med unionens harmoniseringslagstiftning 
– om produkten uppfyller de kraven.

utgår

Or. en

(Se ändringsförslag för artiklarna 2 och 6 av samma förslagsställare.)

Motivering

Förordningen bör inte tillämpas på harmoniserade varor för att undvika överlappningar och 
överflödigheter eftersom huvudelementen i kapitel I redan omfattas av 
harmoniseringslagstiftningen. En tydlig åtskillnad mellan lagstiftning som är tillämplig på 
harmoniserade och icke harmoniserade konsumentvaror skulle förenkla de ekonomiska 
aktörernas efterlevnad av produktbestämmelser och marknadskontrollmyndigheternas tillsyn 
över dem.

Ändringsförslag 145
Heide Rühle
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Förslag till förordning
Artikel 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) I fråga om risker som omfattas av krav 
på skydd för människors hälsa och 
säkerhet som fastställts i eller i enlighet 
med unionens harmoniseringslagstiftning 
– om produkten uppfyller de kraven.

a) I fråga om risker som omfattas av 
unionens harmoniseringslagstiftning om
skydd för människors hälsa och säkerhet 
om produkten uppfyller de krav som 
fastställs i eller i enhetlighet med sådan
harmoniseringslagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 146
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 5 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Då det saknas sådana krav som 
fastställts i eller i enlighet med unionens 
harmoniseringslagstiftning och som avses 
i led a, i fråga om risker som omfattas av 
europeiska standarder – om produkten 
överensstämmer med relevanta europeiska 
standarder eller delar av dem till vilka 
hänvisningar har offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning i 
enlighet med artiklarna 16 och 17.

b) I fråga om risker som omfattas av 
europeiska standarder – om produkten 
överensstämmer med relevanta europeiska 
standarder eller delar av dem till vilka 
hänvisningar har offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning i 
enlighet med artiklarna 16 och 17.

Or. en

(Se ändringsförslag för artiklarna 2 och 6 av samma förslagsställare.)

Motivering

Förordningen bör inte tillämpas på harmoniserade varor för att undvika överlappningar och 
överflödigheter eftersom huvudelementen i kapitel I redan omfattas av 
harmoniseringslagstiftningen. En tydlig åtskillnad mellan lagstiftning som är tillämplig på 
harmoniserade och icke harmoniserade konsumentvaror skulle förenkla de ekonomiska 
aktörernas efterlevnad av produktbestämmelser och marknadskontrollmyndigheternas tillsyn 
över dem.
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Ändringsförslag 147
Bernadette Vergnaud

Förslag till förordning
Artikel 5 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Då det saknas sådana krav som 
fastställts i eller i enlighet med unionens
harmoniseringslagstiftning och som avses i 
led a, i fråga om risker som omfattas av 
europeiska standarder – om produkten 
överensstämmer med relevanta europeiska 
standarder eller delar av dem till vilka 
hänvisningar har offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning i 
enlighet med artiklarna 16 och 17.

b) Då det saknas sådana krav som 
fastställts i eller i enlighet med unionens 
harmoniseringslagstiftning och som avses i 
led a, i fråga om risker som omfattas av 
europeiska standarder – om produkten 
överensstämmer med relevanta europeiska 
standarder eller delar av dem till vilka 
hänvisningar har offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning i 
enlighet med artiklarna 16 och 17 och om 
den, i förekommande fall, 
överensstämmer med andra hälso- och 
säkerhetsbestämmelser i lagstiftningen i 
den medlemsstat där produkten släpps ut 
på marknaden.

Or. fr

Motivering

I vissa fall får en produkt som helt eller delvis uppfyller viktiga europeiska standarder endast 
antas vara säker om den också uppfyller nationella säkerhetskrav som har antagits i enlighet 
med fördraget.

Ändringsförslag 148
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 5 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Då det saknas sådana krav som 
fastställts i eller i enlighet med unionens 
harmoniseringslagstiftning och som avses 
i led a och även europeiska standarder som 

c) Då det saknas sådana krav som
fastställts i eller i enlighet med europeiska 
standarder som avses i led b, i fråga om 
risker som omfattas av hälso- och 
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avses i led b, i fråga om risker som 
omfattas av hälso- och säkerhetskrav som 
fastställts i lagstiftningen i den 
medlemsstat där produkten tillhandahålls 
på marknaden – om produkten uppfyller de 
nationella kraven.

säkerhetskrav som fastställts i 
lagstiftningen i den medlemsstat där 
produkten tillhandahålls på marknaden –
om produkten uppfyller de nationella 
kraven.

Or. en

(Se ändringsförslag för artiklarna 2 och 6 av samma förslagsställare.)

Motivering

Förordningen bör inte tillämpas på harmoniserade varor för att undvika överlappningar och 
överflödigheter eftersom huvudelementen i kapitel I redan omfattas av 
harmoniseringslagstiftningen. En tydlig åtskillnad mellan lagstiftning som är tillämplig på 
harmoniserade och icke harmoniserade konsumentvaror skulle förenkla de ekonomiska 
aktörernas efterlevnad av produktbestämmelser och marknadskontrollmyndigheternas tillsyn 
över dem.

Ändringsförslag 149
Heide Rühle

Förslag till förordning
Artikel 5 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Då det saknas sådana krav som 
fastställts i eller i enlighet med unionens 
harmoniseringslagstiftning och som avses i 
led a och även europeiska standarder som 
avses i led b, i fråga om risker som 
omfattas av hälso- och säkerhetskrav som 
fastställts i lagstiftningen i den 
medlemsstat där produkten tillhandahålls 
på marknaden – om produkten uppfyller de 
nationella kraven.

c) Då det saknas sådana krav som 
fastställts i eller i enlighet med unionens 
harmoniseringslagstiftning och som avses i 
led a och även europeiska standarder som 
avses i led b, i fråga om risker som 
omfattas av hälso- och säkerhetskrav som 
fastställts i lagstiftningen i den 
medlemsstat där produkten tillhandahålls 
på marknaden – om produkten 
överensstämmer med de nationella 
bestämmelserna förutsatt att dessa 
överensstämmer med unionsrätten.

Or. en
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Ändringsförslag 150
Wim van de Camp

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En aktör som släpper ut en produkt på 
marknaden som inte omfattas av de fall 
som anges i punkt 1 ska på begäran 
tillhandahålla bevis på produktens 
säkerhet till 
marknadskontrollmyndigheterna samt till 
varje ekonomisk aktör som produkterna 
distribueras till. Om detta krav inte 
uppfylls ska produkten dras tillbaka från 
marknaden.

Or. en

Motivering

Så som redan föreskrivs i direktivet om allmän produktsäkerhet för produkter som inte 
överensstämmer med en harmoniserad standard, nationell eller harmoniserad lagstiftning bör 
bevisbördan faktiskt bäras av de ekonomiska aktörerna. Det är viktigt att klargöra 
konsekvenserna av denna princip i den föreliggande förordningen, särskilt i en tid då 
marknadskontrollmyndigheterna har svårt att få resurser för att utföra sitt arbete som de ska.

Ändringsförslag 151
Pablo Arias Echeverría

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Antagandet om säkerhet befriar inte 
marknadskontrollmyndigheterna från att 
agera i enlighet med förordningen om 
marknadskontroll när det finns nytt bevis 
på att produkten, trots denna 
överensstämmelse eller detta uppfyllande, 
utgör en risk.

Or. es
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Ändringsförslag 152
Pablo Arias Echeverría

Förslag till förordning
Artikel 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6a
För att utvärdera en produkts säkerhet 
ska man alltid använda 
försiktighetsprincipen.

Or. es

Ändringsförslag 153
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När det saknas unionslagstiftning om 
harmonisering, europeiska standarder 
samt hälso- och säkerhetskrav i 
lagstiftningen i den medlemsstat där 
produkten tillhandahålls på marknaden 
enligt artikel 5.a, b och c, ska följande 
aspekter beaktas då man bedömer om en 
produkt är säker:

utgår

a) Produktens egenskaper, bland annat 
dess sammansättning, förpackning, 
anvisningar för montering och, i 
förekommande fall, för installation och 
underhåll.
b) Produktens inverkan på andra 
produkter, om det rimligen kan förväntas 
att den kommer att användas tillsammans 
med andra produkter.
c) Presentationen av produkten, dess 
märkning, varningar, eventuella 
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bruksanvisningar och anvisningar för 
bortskaffande samt eventuella andra 
anvisningar och upplysningar om 
produkten.
d) Konsumentgrupper, särskilt sårbara 
konsumenter, för vilka användningen av 
produkten medför risker.
e) Produktens utseende och särskilt om en 
produkt som inte är ett livsmedel ändå är 
livsmedelsliknande och kan förväxlas med 
livsmedel på grund av form, lukt, färg, 
utseende, förpackning, märkning, volym, 
storlek eller andra egenskaper.
En produkt ska inte anses vara osäker av 
den anledningen att det går att uppnå en 
högre säkerhetsnivå eller att det finns 
andra tillgängliga produkter som utgör en 
mindre risk.

Or. en

(Se artikel 3.3 i direktiv 2001/95/EG.)

Motivering

Det nuvarande systemet för bedömning av överensstämmelse med säkerhetskravet för 
konsumentprodukter (som har fungerat mycket bra) bör behållas. Nya element som kan 
förvirra de ekonomiska aktörerna och tillsynsmyndigheterna bör övervägas på frivillig basis 
för att skapa rättssäkerhet. Därför bör ordningen mellan första och andra punkten i artikel 6 
kastas om och den nya punkt 2 bör vara en ”får”-bestämmelse.

Ändringsförslag 154
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. I avsaknad av europeiska standarder 
eller hälso- och säkerhetskrav som 
föreskrivs i lagstiftningen i den 
medlemsstat där produkten görs 
tillgänglig på marknaden enligt artikel 5 b 
och c, ska en produkts överensstämmelse 
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med det allmänna säkerhetskravet 
bedömas genom beaktande av särskilt 
följande element om de föreligger:
a) Frivilliga nationella standarder som 
införlivar berörda andra europeiska
standarder än dem som avses i artikel 5 b.
b) De standarder som utarbetats i den 
medlemsstat där 
produkten tillhandahålls på marknaden.
c) Kommissionens rekommendationer 
med riktlinjer för 
bedömning av produktsäkerhet.
d) Gällande uppförandekoder för 
produktsäkerhet i den berörda 
sektorn.
e) Den aktuella vetenskapliga och 
tekniska utvecklingsnivån.

Or. en

(Se artikel 3.3 i direktiv 2001/95/EG, ändringsförslag för artiklarna 6.1, 6.2, 2 och 5 av 
samma förslagsställare.)

Motivering

Det nuvarande systemet för bedömning av överensstämmelse med säkerhetskravet för 
konsumentprodukter (som har fungerat mycket bra) bör behållas. Nya element som kan 
förvirra de ekonomiska aktörerna och tillsynsmyndigheterna bör övervägas på frivillig basis 
för att skapa rättssäkerhet. Därför bör ordningen mellan första och andra punkten i artikel 6 
kastas om och den nya punkt 2 bör vara en ”får”-bestämmelse.

Ändringsförslag 155
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När det saknas unionslagstiftning om 
harmonisering, europeiska standarder samt 
hälso- och säkerhetskrav i lagstiftningen i 

1. När det saknas unionslagstiftning om 
harmonisering, europeiska standarder samt 
hälso- och säkerhetskrav i lagstiftningen i 
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den medlemsstat där produkten 
tillhandahålls på marknaden enligt 
artikel 5.a, b och c, ska följande aspekter 
beaktas då man bedömer om en produkt 
är säker:

den medlemsstat där produkten 
tillhandahålls på marknaden enligt 
artikel 5.a, b och c, ska en 
säkerhetsbedömning göras av produkten 
innan den släpps ut på marknaden utifrån 
följande aspekter:

Or. de

Ändringsförslag 156
Pablo Arias Echeverría

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När det saknas unionslagstiftning om 
harmonisering, europeiska standarder samt
hälso- och säkerhetskrav i lagstiftningen i 
den medlemsstat där produkten 
tillhandahålls på marknaden enligt 
artikel 5.a, b och c, ska följande aspekter 
beaktas då man bedömer om en produkt 
är säker:

1. För att utvärdera om en produkt är 
säker bör man beakta följande aspekter, 
under förutsättning att de inte beaktas i 
unionslagstiftningen om harmonisering, i 
europeiska standarder eller i hälso- och 
säkerhetskrav i lagstiftningen i den 
medlemsstat där produkten tillhandahålls 
på marknaden enligt artikel 5.a, b och c:

Or. es

Motivering

Alla aspekter i leden a–e är allmänna aspekter som bör beaktas vid riskutvärderingen av en 
produkt och alla finns inte i många av unionens eller medlemsstaternas särskilda 
bestämmelser. Därför föreslås att dessa bestämmelser ska tillämpas på alla produkter, såväl 
harmoniserade som icke-harmoniserade, främst det som anges i punkt e, som kommer från en 
allmän bestämmelse (direktiv nr 37/387/EEG) för alla produkter (det direktiv som upphävs).

Ändringsförslag 157
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa aspekter ska beaktas av samtliga 
ekonomiska aktörer genom hela 
produktions- och värdekedjan.

Or. de

Ändringsförslag 158
Constance Le Grip

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Produktens egenskaper, bland annat dess 
sammansättning, förpackning, anvisningar 
för montering och, i förekommande fall, 
för installation och underhåll.

a) Produktens egenskaper, bland annat dess 
äkthet, sammansättning, förpackning, 
anvisningar för montering och, i 
förekommande fall, för installation och 
underhåll.

Or. fr

Motivering

Äkthet är en säkerhetsgaranti för konsumenten och bidrar till att garantera en produkts 
ursprung och överensstämmelse med kraven. Därför bör äkthet vara ett av kriterierna vid 
bedömning av produktsäkerhet.

Ändringsförslag 159
Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Presentationen av produkten, dess 
märkning, varningar, eventuella 
bruksanvisningar och anvisningar för 
bortskaffande samt eventuella andra 
anvisningar och upplysningar om 

c) Presentationen av produkten, dess 
märkning, varningar, eventuella 
bruksanvisningar och anvisningar för 
bortskaffande samt eventuella andra 
anvisningar och upplysningar om 
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produkten. produkten som endast kan ges med hjälp 
av ritningar eller piktogram.

Or. it

Ändringsförslag 160
Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Presentationen av produkten, dess 
märkning, varningar, eventuella 
bruksanvisningar och anvisningar för 
bortskaffande samt eventuella andra 
anvisningar och upplysningar om 
produkten.

c) Presentationen av produkten, dess 
märkning, varningar, eventuella 
bruksanvisningar och anvisningar för 
bortskaffande samt eventuella andra 
anvisningar och upplysningar om 
produkten som endast kan ges med hjälp 
av ritningar eller piktogram.

Or. it

Ändringsförslag 161
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Konsumentgrupper, särskilt sårbara 
konsumenter, för vilka användningen av 
produkten medför risker.

d) Konsumentgrupper, särskilt sårbara 
konsumenter, för vilka användningen av 
produkten medför risker och som troligen 
använder produkten på ett förväntat sätt.

Or. en

(Se ändringsförslag för artiklarna 13 och 16.2a av samma förslagsställare.)

Motivering

Begreppet sårbara konsumenter täcker ett brett spektrum av situationer som undflyr de 
normala villkoren för skadeståndsansvar. Riskerna för sårbara konsumenter bör därför 
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bedömas utifrån hur troligt det är att de använder en produkt på ett förväntat sätt. Detta 
ändringsförslag ingår också i det ändringsförslag där samma förslagsställare föreslår en ny 
artikel 16.2a.

Ändringsförslag 162
Heide Rühle

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Konsumentgrupper, särskilt sårbara 
konsumenter, för vilka användningen av 
produkten medför risker.

d) Konsumentgrupper, särskilt sårbara 
konsumenter, för vilka den rimligen 
förväntade användningen av produkten 
medför risker, t.ex. barn, äldre och 
funktionshindrade personer, samtidigt 
som man beaktar sårbarheten på grund 
av särskilda produktkategorier.

Or. en

Ändringsförslag 163
Catherine Stihler

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Konsumentgrupper, särskilt sårbara 
konsumenter, för vilka användningen av 
produkten medför risker.

d) Konsumentgrupper, särskilt sårbara 
konsumenter, för vilka användningen av 
produkten medför risker, t.ex. barn, äldre 
och funktionshindrade personer, 
samtidigt som man beaktar sårbarheten 
på grund av särskilda produktkategorier.

Or. en

Ändringsförslag 164
Andreas Schwab
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Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Konsumentgrupper, särskilt sårbara 
konsumenter, för vilka användningen av 
produkten medför risker.

d) De typer av konsumenter, för vilka 
användningen av produkten medför risker.

Or. de

Ändringsförslag 165
Morten Løkkegaard

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Produktens utseende och särskilt om en 
produkt som inte är ett livsmedel ändå är 
livsmedelsliknande och kan förväxlas med 
livsmedel på grund av form, lukt, färg, 
utseende, förpackning, märkning, volym, 
storlek eller andra egenskaper.

e) Produktens utseende och särskilt om en 
produkt

– som inte är ett livsmedel ändå är 
livsmedelsliknande och kan förväxlas med 
livsmedel på grund av form, lukt, färg, 
utseende, förpackning, märkning, volym, 
storlek eller andra egenskaper,

– som inte är en leksak men som tydligt 
liknar en leksak och kan vara särskilt 
lockande för barn.

Or. en

Motivering

Vilken produkt som helst kan vara lockande för barn helt enkelt därför att barn ofta är 
intresserade av föremål som vuxna använder. Det gör det svårt att bedöma om en produkt är 
leksaksliknande. Det är därför endast när produktens uppenbart liknar en leksak som 
tillverkaren bör överväga särskilda försiktighetsåtgärder/varningar.



PE516.922v03-00 56/163 AM\1003186SV.doc

SV

Ändringsförslag 166
Othmar Karas

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Produktens utseende och särskilt om en 
produkt som inte är ett livsmedel ändå är 
livsmedelsliknande och kan förväxlas med 
livsmedel på grund av form, lukt, färg, 
utseende, förpackning, märkning, volym, 
storlek eller andra egenskaper.

e) Produktens utseende, dess egenskaper 
och förpackning och särskilt om en 
produkt som inte är ett livsmedel ändå är 
livsmedelsliknande och kan förväxlas med 
livsmedel på grund av form, lukt, färg, 
utseende, förpackning, märkning, volym, 
storlek eller andra egenskaper, särskilt om 
en produkt kan locka barn att använda 
den på ett sätt som medför risk för deras 
hälsa och säkerhet.

Or. en

Ändringsförslag 167
Pablo Arias Echeverría

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Produktens utseende och särskilt om en 
produkt som inte är ett livsmedel ändå är 
livsmedelsliknande och kan förväxlas med 
livsmedel på grund av form, lukt, färg, 
utseende, förpackning, märkning, volym, 
storlek eller andra egenskaper.

e) Produktens utseende och särskilt om en 
produkt som inte är ett livsmedel ändå är 
livsmedelsliknande och kan förväxlas med 
livsmedel på grund av form, lukt, färg, 
utseende, förpackning, märkning, volym, 
storlek eller andra egenskaper. Eller, om 
en produkt är lockande för barn med 
tanke på dess egenskaper: form, 
dekoration, doft, ljud, rörelse osv.

Or. es

Motivering

Produkter som är lockande för barn och som på grund av produktegenskaperna kan vara 
farliga för barnen föreslås ingå i punkt e. (Till exempel: suddgummin som ser ut eller doftar 
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som mat, mikrofoner som ser ut som godisklubbor, lampor, kaminer, luftfuktare, 
insektsdödare, ismaskiner, brödrostar, smörgåsgrillar osv. som är lockande för barn.)

Ändringsförslag 168
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En produkt ska inte anses vara osäker av 
den anledningen att det går att uppnå en 
högre säkerhetsnivå eller att det finns andra 
tillgängliga produkter som utgör en mindre 
risk.

En produkt ska inte anses vara osäker 
enbart av den anledningen att det går att 
uppnå en högre säkerhetsnivå eller att det 
finns andra tillgängliga produkter som 
utgör en mindre risk.

Or. de

Ändringsförslag 169
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vid tillämpningen av punkt 1, när man 
bedömer om en produkt är säker, ska 
följande aspekter särskilt beaktas:

utgår

a) Den aktuella vetenskapliga och 
tekniska utvecklingsnivån.
b) Europeiska standarder andra än de till 
vilka hänvisningar har offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning, i 
enlighet med artiklarna 16 och 17.
c) Internationella standarder.
d) Internationella avtal.
e) Kommissionens rekommendationer och 
riktlinjer om bedömning av 
produktsäkerhet.
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f) Nationella standarder som fastställts i 
den medlemsstat där produkten 
tillhandahålls.
g) Gällande uppförandekoder för 
produktsäkerhet i den berörda sektorn.
h) Den säkerhetsnivå som konsumenterna 
rimligen kan förvänta sig.

Or. en

Motivering

Det bör klargöras att det nuvarande systemet för bedömning av överensstämmelse med 
säkerhetskravet för konsumentprodukter (som har fungerat mycket bra) kommer att behållas. 
Nya element som kan förvirra de ekonomiska aktörerna och tillsynsmyndigheterna bör 
övervägas på frivillig basis för att skapa rättssäkerhet. Därför bör ordningen mellan första 
och andra punkten i artikel 6 kastas om och den nya punkt 2 bör vara en ”får”-bestämmelse.

Ändringsförslag 170
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Förutom de element som förtecknas i 
punkt 1 får särskilt följande aspekter i 
samband med produkter och deras 
användning i förekommande fall beaktas 
vid en bedömning av om en produkt är 
säker:
a) Produktens egenskaper, bland annat 
dess autenticitet, sammansättning, 
förpackning, anvisningar för montering 
och, i förekommande fall, för installation 
och underhåll.
b) Produktens inverkan på andra 
produkter, om det rimligen kan förväntas 
att den kommer att användas tillsammans 
med andra produkter.
c) Presentationen av produkten, dess 
märkning, varningar, eventuella 
bruksanvisningar och anvisningar för 
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bortskaffande samt eventuella andra 
anvisningar och upplysningar om 
produkten.
d) Konsumentgrupper, särskilt sårbara 
konsumenter, för vilka användningen av 
produkten medför risker och som troligen 
använder produkten på ett förväntat sätt.
e) Produktens utseende och särskilt om en 
produkt som inte är ett livsmedel ändå är 
livsmedelsliknande och kan förväxlas med 
livsmedel på grund av form, lukt, färg, 
utseende, förpackning, märkning, volym, 
storlek eller andra egenskaper.
En produkt ska inte anses vara osäker av 
den anledningen att det går att uppnå en 
högre säkerhetsnivå eller att det finns 
andra tillgängliga produkter som utgör en 
mindre risk.

Or. en

(Se ändringsförslag för artikel 6.1 och 6.1a ny samt 6.2 av samma förslagsställare.)

Motivering

Nya element som kan förvirra de ekonomiska aktörerna och tillsynsmyndigheterna bör 
övervägas på frivillig basis för att skapa rättssäkerhet. Därför bör ordningen mellan första 
och andra punkten i artikel 6 kastas om och den nya punkt 2 bör vara en ”får”-bestämmelse. 
Det bör också vara möjligt att beakta produkternas autenticitet eftersom många förfalskade 
produkter är osäkra.

Ändringsförslag 171
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Den aktuella vetenskapliga och 
tekniska utvecklingsnivån.

utgår

Or. en

(Se ändringsförslag där en ny artikel 6.1a föreslås av samma förslagsställare.)
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Motivering

Flyttad till slutet av förteckningen. Det är visserligen viktigt att beakta den aktuella 
vetenskapliga och tekniska utvecklingsnivån men det bör inte vara den första av de aspekter 
som ska beaktas. Utvecklingsnivån medför normalt högre grader av säkerhet. En produkt bör 
dock fortfarande betraktas som säker även om andra produkter med ännu högre 
säkerhetsstandarder är tillgängliga på marknaden. Detta ändringsförslag ingår också i det 
ändringsförslag där samma förslagsställare föreslår en ny artikel 6.1a.

Ändringsförslag 172
Raffaele Baldassarre

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Den aktuella vetenskapliga och 
tekniska utvecklingsnivån.

utgår

Or. fr

Motivering

Kriterierna vid bedömning av produktsäkerhet måste vara objektiva och finnas tillgängliga 
för tillverkarna om de ska kunna tillämpas. Den aktuella kunskapsnivån och tekniken samt 
konsumenternas legitima förväntningar i fråga om säkerheten är inte förenliga med villkoren.

Ändringsförslag 173
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) De krav som ställs i enlighet med 
artikel 16.1 inom ramen för begäran om 
standardisering.

Or. de
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Ändringsförslag 174
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Försiktighetsprincipen. 

Or. it

Ändringsförslag 175
Bernadette Vergnaud

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Viktiga krav som ställs på 
standardiseringsuppdrag i enlighet med 
artikel 16 i denna förordning.

Or. fr

Motivering

Under den period då en standard utarbetas kan det vara en bra indikator på en produkts 
säkerhet att efterlevnaden av de viktiga kraven för standardiseringsuppdrag har kontrollerats.

Ändringsförslag 176
Pablo Arias Echeverría

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Regler i andra medlemsstater.

Or. es
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Ändringsförslag 177
Pablo Arias Echeverría

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cb) Grundläggande krav som publicerats 
av kommissionen för att utföra uppdraget 
i enlighet med artikel 4.1a i direktivet om 
allmän produktsäkerhet.

Or. es

Ändringsförslag 178
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) Den säkerhetsnivå som konsumenterna 
rimligen kan förvänta sig.

utgår

Or. en

(Se ändringsförslag där en ny artikel 6.1a föreslås av samma förslagsställare.)

Motivering

Detta kriterium förefaller godtyckligt och ger upphov till rättsosäkerhet för ekonomiska 
aktörer, eftersom de måste fastställa vad ”som konsumenterna rimligen kan förvänta sig” är 
för varje produkt, utan att säkert veta om marknadskontrollmyndigheterna kanske tolkar 
begreppet på ett annat sätt. Detta ändringsförslag ingår också i det ändringsförslag där 
samma förslagsställare föreslår en ny artikel 6.1a.

Ändringsförslag 179
Raffaele Baldassarre

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led h
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) Den säkerhetsnivå som konsumenterna 
rimligen kan förvänta sig.

utgår

Or. fr

Motivering

Kriterierna vid bedömning av produktsäkerhet måste vara objektiva och finnas tillgängliga 
för tillverkarna om de ska kunna tillämpas. Den aktuella kunskapsnivån och tekniken samt 
konsumenternas legitima förväntningar i fråga om säkerheten är inte förenliga med villkoren.

Ändringsförslag 180
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ha) Unionslagstiftningen om alternativ till 
djurförsök som används för 
regleringsändamål i enlighet med 
förordningarna (EU) nr 1907/2006 och 
(EU) nr 1223/2009 samt 
direktiv 2010/63/EU.

Or. en

Ändringsförslag 181
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ha) Den aktuella vetenskapliga och 
tekniska utvecklingsnivån

Or. en
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(Se ändringsförslag där en ny artikel 6.1a föreslås av samma förslagsställare.)

Motivering

Flyttad till slutet av förteckningen. Det är visserligen viktigt att beakta den aktuella 
vetenskapliga och tekniska utvecklingsnivån men det bör inte vara den första av de aspekter 
som ska beaktas. Utvecklingsnivån medför normalt högre grader av säkerhet. En produkt bör 
dock fortfarande betraktas som säker även om andra produkter med ännu högre 
säkerhetsstandarder är tillgängliga på marknaden. Detta ändringsförslag ingår också i det 
ändringsförslag där samma förslagsställare föreslår en ny artikel 6.1a.

Ändringsförslag 182
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till förordning
Artikel 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6a
CE+-märket

CE+-märket får bara anbringas av 
tillverkaren eller dennes auktoriserade 
representant.
CE+-märket ska endast anbringas på 
konsumentprodukter som omfattas av 
denna förordning och får inte anbringas 
på några andra produkter. CE+-märket 
ska anbringas efter testning av ett 
representativt stickprov av saluförda 
produkter som valts ut slumpmässigt 
under kontroll av en person som utsetts av 
rättsväsendet, en myndighet eller någon 
annan kvalificerad person som utsetts av 
respektive medlemsstat.
CE+-märket ska vara den enda märkning 
som visar att produkten har genomgått 
testning och godkänts som en säker 
produkt.

Or. en
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Ändringsförslag 183
Wim van de Camp

Förslag till förordning
Artikel 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6a
CE+-märket

1. CE+-märket får bara anbringas av 
tillverkaren eller dennes auktoriserade 
representant.
2. CE+-märket ska endast anbringas på 
konsumentprodukter som omfattas av 
denna förordning och får inte anbringas 
på några andra produkter.
3. Genom att anbringa eller ha anbringat 
CE+-märket anger tillverkaren att 
produkten har testats och att den har 
konstaterats uppfylla säkerhetskraven i 
denna förordning av ett ackrediterat 
organ som är behörigt att bedöma 
säkerheten för den aktuella produkten. 
CE+-märket ska anbringas efter testning 
av ett representativt stickprov av saluförda 
produkter som valts ut slumpmässigt 
under kontroll av en person som utsetts av 
rättsväsendet, en myndighet eller någon 
annan kvalificerad person som utsetts av 
respektive medlemsstat. 
4. CE+-märket ska vara den enda 
märkning som visar att produkten har 
testats och godkänts som en säker 
produkt.
5. Det ska vara förbjudet att på produkter 
anbringa märkning, symboler och 
inskriptioner som kan vara vilseledande 
för tredje part i fråga om CE+-märkets 
innebörd eller utformning. Annan 
märkning får anbringas på produkterna, 
förutsatt att den inte försämrar 
CE+-märkningens synlighet eller 
läsbarhet eller ändrar dess innebörd.
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6. Medlemsstaterna ska se till att reglerna 
om CE+-märkning tillämpas korrekt och 
vidta lämpliga åtgärder om märkena 
används på ett olämpligt sätt. 
Medlemsstaterna ska också fastställa 
påföljder vid överträdelser, vilka kan 
inbegripa straffrättsliga påföljder vid 
allvarliga överträdelser. Dessa påföljder 
ska stå i proportion till hur allvarlig 
överträdelsen är och effektivt avskräcka 
från felaktig användning.

Or. en

Motivering

De flesta icke-överensstämmande tändarmodeller som säljs i EU är försedda med 
överensstämmelseintyg som erhållits efter tredjepartstestning. Anledningen till detta är att i 
avsaknad av en oberoende tredje part som deltar i stickprovstagningen kan tillverkare låta 
test utföras på förberedda prover som inte är representativa för de produkter som verkligen 
säljs och erhålla intyg om överensstämmelse för produkter som inte har kontrollerats. Detta 
är vilseledande och utgör en verklig risk för konsumenternas säkerhet.

Ändringsförslag 184
Markus Pieper, Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7 utgår
Angivande av ursprung

1. Tillverkare och importörer ska se till att 
produkterna är märkta med 
ursprungsland eller, om produktens 
storlek eller beskaffenhet inte tillåter 
detta, att de uppgifter som krävs 
tillhandahålls på förpackningen eller i ett 
dokument som åtföljer produkten.
2. Vid fastställandet av ursprungslandet i 
enlighet med punkt 1 ska 
ursprungsreglerna för varor som inte är 
föremål för preferensbehandling i 
artiklarna 23–25 i rådets förordning 
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(EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en 
tullkodex för gemenskapen tillämpas.
3. Om det ursprungsland som fastställts i 
enlighet med punkt 2 är en medlemsstat i 
unionen kan tillverkarna och 
importörerna hänvisa till unionen eller till 
en viss medlemsstat.

Or. de

Motivering

En skyldighet att ange ursprung innebär inget mervärde för konsumenten och skapar bara 
onödig förvirring. Konsumentsäkerheten har garanterats av de hittillsvarande 
bestämmelserna. En skyldighet att ange ursprung skapar dessutom onödig byråkrati, något 
som slår hårdast mot de små och medelstora företagen.

Ändringsförslag 185
Ashley Fox

Förslag till förordning
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7 utgår
Angivande av ursprung

1. Tillverkare och importörer ska se till att 
produkterna är märkta med 
ursprungsland eller, om produktens 
storlek eller beskaffenhet inte tillåter 
detta, att de uppgifter som krävs 
tillhandahålls på förpackningen eller i ett 
dokument som åtföljer produkten.
2. Vid fastställandet av ursprungslandet i 
enlighet med punkt 1 ska 
ursprungsreglerna för varor som inte är 
föremål för preferensbehandling i
artiklarna 23–25 i rådets förordning 
(EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en 
tullkodex för gemenskapen tillämpas.
3. Om det ursprungsland som fastställts i 
enlighet med punkt 2 är en medlemsstat i 
unionen kan tillverkarna och 
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importörerna hänvisa till unionen eller till 
en viss medlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 186
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Förslag till förordning
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7 utgår
Angivande av ursprung

1. Tillverkare och importörer ska se till att 
produkterna är märkta med 
ursprungsland eller, om produktens 
storlek eller beskaffenhet inte tillåter 
detta, att de uppgifter som krävs 
tillhandahålls på förpackningen eller i ett 
dokument som åtföljer produkten.
2. Vid fastställandet av ursprungslandet i 
enlighet med punkt 1 ska 
ursprungsreglerna för varor som inte är 
föremål för preferensbehandling i 
artiklarna 23–25 i rådets förordning 
(EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en 
tullkodex för gemenskapen tillämpas.
3. Om det ursprungsland som fastställts i 
enlighet med punkt 2 är en medlemsstat i 
unionen kan tillverkarna och 
importörerna hänvisa till unionen eller till 
en viss medlemsstat.

Or. en

Motivering

Kravet att ange konsumentprodukters ursprung har varken behandlats i 
konsekvensbedömningen eller ingår i den nya lagstiftningsramen. Det skulle inte förbättra 
konsumentsäkerheten eller produkternas spårbarhet, som redan garanteras med andra medel 
i harmoniserad lagstiftning och i förordningen om konsumentprodukters säkerhet. Det skulle 
också vilseleda konsumenterna om produkter som är resultatet av en komplex och 
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världsomfattande leveranskedja. Slutligen skulle genomförandet bli kostsamt för ekonomiska 
aktörer och offentliga myndigheter.

Ändringsförslag 187
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Förslag till förordning
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7 utgår
Angivande av ursprung

1. Tillverkare och importörer ska se till att 
produkterna är märkta med 
ursprungsland eller, om produktens 
storlek eller beskaffenhet inte tillåter 
detta, att de uppgifter som krävs 
tillhandahålls på förpackningen eller i ett 
dokument som åtföljer produkten.
2. Vid fastställandet av ursprungslandet i 
enlighet med punkt 1 ska 
ursprungsreglerna för varor som inte är 
föremål för preferensbehandling i 
artiklarna 23–25 i rådets förordning 
(EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en 
tullkodex för gemenskapen tillämpas.
3. Om det ursprungsland som fastställts i 
enlighet med punkt 2 är en medlemsstat i 
unionen kan tillverkarna och 
importörerna hänvisa till unionen eller till 
en viss medlemsstat.

Or. de

Motivering

Obligatoriskt angivande av ursprung kommer inte att innebära ökad produktsäkerhet.
Tillverkarens adress och ett ID-nummer måste redan nu anges på produkten, vilket gör att 
spårbarheten säkerställs. Att knyta produktsäkerheten till tullkodexbestämmelserna innebär 
betydande ökningar i såväl kostnader som tidsåtgång för berörda företag. 
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Ändringsförslag 188
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik

Förslag till förordning
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7 utgår
Angivande av ursprung

1. Tillverkare och importörer ska se till att 
produkterna är märkta med 
ursprungsland eller, om produktens 
storlek eller beskaffenhet inte tillåter 
detta, att de uppgifter som krävs 
tillhandahålls på förpackningen eller i ett 
dokument som åtföljer produkten.
2. Vid fastställandet av ursprungslandet i 
enlighet med punkt 1 ska 
ursprungsreglerna för varor som inte är 
föremål för preferensbehandling i 
artiklarna 23–25 i rådets förordning 
(EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en 
tullkodex för gemenskapen tillämpas.
3. Om det ursprungsland som fastställts i 
enlighet med punkt 2 är en medlemsstat i 
unionen kan tillverkarna och 
importörerna hänvisa till unionen eller till 
en viss medlemsstat.

Or. pl

Ändringsförslag 189
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Othmar Karas

Förslag till förordning
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7 utgår
Angivande av ursprung

1. Tillverkare och importörer ska se till att 
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produkterna är märkta med 
ursprungsland eller, om produktens 
storlek eller beskaffenhet inte tillåter 
detta, att de uppgifter som krävs 
tillhandahålls på förpackningen eller i ett 
dokument som åtföljer produkten.
2. Vid fastställandet av ursprungslandet i 
enlighet med punkt 1 ska 
ursprungsreglerna för varor som inte är 
föremål för preferensbehandling i 
artiklarna 23–25 i rådets förordning 
(EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en 
tullkodex för gemenskapen tillämpas.
3. Om det ursprungsland som fastställts i 
enlighet med punkt 2 är en medlemsstat i 
unionen kan tillverkarna och 
importörerna hänvisa till unionen eller till 
en viss medlemsstat.

Or. de

Motivering

Kommissionens konsekvensbedömning omfattade inte något införande av obligatorisk 
ursprungsmärkning som knyts till tullrättsliga bestämmelser om icke-preferentiellt ursprung. 
Detta förslag liknar mer förslaget till förordning COM(2005)0661, som drogs tillbaka i 
april 2013.

Ändringsförslag 190
Adam Bielan

Förslag till förordning
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7 utgår
Angivande av ursprung

1. Tillverkare och importörer ska se till att 
produkterna är märkta med 
ursprungsland eller, om produktens 
storlek eller beskaffenhet inte tillåter 
detta, att de uppgifter som krävs 
tillhandahålls på förpackningen eller i ett 
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dokument som åtföljer produkten.
2. Vid fastställandet av ursprungslandet i 
enlighet med punkt 1 ska 
ursprungsreglerna för varor som inte är 
föremål för preferensbehandling i 
artiklarna 23–25 i rådets förordning 
(EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en 
tullkodex för gemenskapen tillämpas.
3. Om det ursprungsland som fastställts i 
enlighet med punkt 2 är en medlemsstat i 
unionen kan tillverkarna och 
importörerna hänvisa till unionen eller till 
en viss medlemsstat.

Or. pl

Ändringsförslag 191
Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tillverkare och importörer ska se till att 
produkterna är märkta med ursprungsland 
eller, om produktens storlek eller 
beskaffenhet inte tillåter detta, att de 
uppgifter som krävs tillhandahålls på 
förpackningen eller i ett dokument som 
åtföljer produkten.

1. Tillverkare och importörer ska se till att 
produkterna är märkta med ursprungsland 
för såväl produkten som de ingående 
materialen eller, om produktens storlek 
eller beskaffenhet inte tillåter detta, att de 
uppgifter som krävs tillhandahålls på 
förpackningen eller i ett dokument som 
åtföljer produkten. Märkningen ska i varje 
fall vara synlig och lätt identifierbar för 
konsumenten.

Or. it

Ändringsförslag 192
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tillverkare och importörer ska se till att 
produkterna är märkta med ursprungsland 
eller, om produktens storlek eller 
beskaffenhet inte tillåter detta, att de 
uppgifter som krävs tillhandahålls på 
förpackningen eller i ett dokument som 
åtföljer produkten.

1. Tillverkare och importörer ska se till att 
produkterna är märkta med ursprungsland 
eller, om produktens storlek eller 
beskaffenhet inte tillåter detta, att de 
uppgifter som krävs tillhandahålls på 
förpackningen eller i ett dokument som 
åtföljer produkten. Tillverkare och 
importörer ska dessutom förse 
produkterna med ursprungsmärkning för 
de ingående materialen. Slutproduktens 
ursprungsmärkning ska vara tydlig och 
synlig för konsumenterna.

Or. it

Ändringsförslag 193
Mitro Repo

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tillverkare och importörer ska se till att 
produkterna är märkta med ursprungsland 
eller, om produktens storlek eller 
beskaffenhet inte tillåter detta, att de 
uppgifter som krävs tillhandahålls på 
förpackningen eller i ett dokument som 
åtföljer produkten.

1. Tillverkare och importörer ska se till att 
produkterna är märkta med ursprungsland 
eller, inbegripet ursprunget för råvarorna 
som används för tillverkningen, om 
produktens storlek eller beskaffenhet inte 
tillåter detta, att de uppgifter som krävs 
tillhandahålls på förpackningen eller i ett 
dokument som åtföljer produkten.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att landet på etiketten inte är landet för ”den sista ekonomiska 
omvandlingspunkten”. I annat fall skulle det innebära att t.ex. europeisk päls som tillverkats i 
Kina skulle bära en etikett med texten ”Ursprungsland: Kina” och konsumenterna skulle inte 
kunna veta var och under vilka omständigheter råvaran, exempelvis päls, har producerats.
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Ändringsförslag 194
Josef Weidenholzer, Jörg Leichtfried

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tillverkare och importörer ska se till att 
produkterna är märkta med ursprungsland 
eller, om produktens storlek eller 
beskaffenhet inte tillåter detta, att de 
uppgifter som krävs tillhandahålls på 
förpackningen eller i ett dokument som 
åtföljer produkten.

1. Tillverkare och importörer måste ange 
ursprungsland för en produkt, så att 
produktens spårbarhet genom 
leveranskedjan kan säkerställas.
Tillverkare och importörer ska se till att 
alla produkter, oavsett om de har sitt 
ursprung i ett EU-land eller tredjeland, är 
märkta med ursprungsland eller, om 
produktens storlek eller beskaffenhet inte 
tillåter detta, att de uppgifter som krävs 
tillhandahålls på förpackningen eller i ett 
dokument som åtföljer produkten. Innan 
distributörer släpper ut en produkt på 
EU:s inre marknad måste de se till att 
ursprungsland angetts på föreskrivet sätt 
av tillverkare eller importör. 

Or. de

Ändringsförslag 195
Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tillverkare och importörer ska se till att 
produkterna är märkta med ursprungsland 
eller, om produktens storlek eller 
beskaffenhet inte tillåter detta, att de 
uppgifter som krävs tillhandahålls på 
förpackningen eller i ett dokument som 
åtföljer produkten.

1. Tillverkare och importörer ska se till att 
produkterna är märkta med ursprungsland 
för såväl produkten som de ingående 
materialen eller, om produktens storlek 
eller beskaffenhet inte tillåter detta, att de 
uppgifter som krävs tillhandahålls på 
förpackningen eller i ett dokument som 
åtföljer produkten.

Or. it
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Motivering

En produkts sammansättning är en av de viktigaste aspekterna vid bedömning av 
produktsäkerhet. Produkten bör även vara försedd med ursprungsmärkning av de ingående 
materialen. Införandet av kravet på ursprungsmärkning av ingående material kräver en viss 
skicklighet bland de små och medelstora företagen i medlemsstaterna som lider ekonomisk 
skada, på grund av bristen på tydlig information om produkters och ingående materials 
ursprung.

Ändringsförslag 196
Constance Le Grip

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vid fastställandet av ursprungslandet i 
enlighet med punkt 1 ska 
ursprungsreglerna för varor som inte är 
föremål för preferensbehandling i 
artiklarna 23–25 i rådets förordning 
(EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en 
tullkodex för gemenskapen tillämpas.

2. Vid fastställandet av ursprungslandet i 
enlighet med punkt 1 ska 
ursprungsreglerna för varor som inte är 
föremål för preferensbehandling i 
artiklarna 52–55 inbegripet de delegerade 
akter som ska antas i enlighet med 
artikel 55 i förordning nr …/13 om 
inrättande av en tullkodex för unionen 
tillämpas.

Or. fr

Ändringsförslag 197
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om det ursprungsland som fastställts i 
enlighet med punkt 2 är en medlemsstat i 
unionen kan tillverkarna och importörerna 
hänvisa till unionen eller till en viss 
medlemsstat.

3. Om det ursprungsland som fastställts i 
enlighet med punkt 2 är en medlemsstat i 
unionen kan tillverkarna och importörerna i 
”made in …”-märkningen hänvisa till 
unionen eller till en viss medlemsstat. 
Tillverkarens namn och adress ska anges 
på samtliga produkter som släpps ut på 
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EU:s inre marknad.

Or. de

Ändringsförslag 198
Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om det ursprungsland som fastställts i 
enlighet med punkt 2 är en medlemsstat i 
unionen kan tillverkarna och importörerna 
hänvisa till unionen eller till en viss
medlemsstat.

3. Om det ursprungsland som fastställts i 
enlighet med punkt 2 är en medlemsstat i 
unionen ska tillverkarna och importörerna 
hänvisa till medlemsstaten.

Or. it

Motivering

Ursprungsmärkningen ”Europeiska unionen” är alltför vag.

Ändringsförslag 199
Gino Trematerra

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Tillverkare som vill tillämpa 
ursprungsmärkning får endast göra detta 
på engelska (med orden ”Made in 
[land]”), för att det ska bli lättfattligt för 
konsumenterna.

Or. it

Ändringsförslag 200
Josef Weidenholzer
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Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tillverkarna ska, när de släpper ut sina 
produkter på marknaden, se till att de har 
konstruerats och tillverkats i enlighet med 
det allmänna säkerhetskravet i artikel 4.

1. Tillverkarna ska, innan de släpper ut 
sina produkter på marknaden, se till att de 
har konstruerats och tillverkats i enlighet 
med det allmänna säkerhetskravet i 
artikel 4.

Or. de

Ändringsförslag 201
Pablo Arias Echeverría

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Tillverkarna ska ge lämplig 
information till konsumenterna så att de 
kan bedöma de inneboende riskerna med 
en produkt under dess normala eller 
rimligt förutsägbara livslängd, när dessa 
inte är direkt uppenbara utan lämpliga 
varningar, i syfte att kunna förebygga 
dessa risker.
Tillverkarna ska genomföra en 
riskbedömning av produkten innan den 
släpps ut på marknaden.

Or. es

Motivering

En primer lugar, falta la obligación de informar al consumidor de los riesgos inherentes a un 
producto durante su periodo de utilización normal o razonablemente previsible, recogida en 
el art. 5.1 de la DSGP y se propone incluirla, En segundo lugar se propone incluir la 
obligación de realizar una evaluación del riesgo antes de su puesta en el mercado. No está 
claro en el texto que ésta sea obligatoria para al fabricante, y ésta debe formar parte de la 
documentación técnica. Es un asunto de gran importancia, ya que estamos refiriéndonos a 
productos no armonizados y muchos de ellos no tienen ninguna normativa. Esta sería una 
buena base para su control.
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Ändringsförslag 202
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Tillverkarna ska säkerställa att det finns 
förfaranden för att produkten vid 
serietillverkning fortsätter att uppfylla det 
allmänna säkerhetskravet i artikel 4.

2. Tillverkarna ska säkerställa att det finns 
förfaranden för att produkten vid 
tillverkning fortsätter att uppfylla det 
allmänna säkerhetskravet i artikel 4, 
relevanta hälso- och säkerhetskrav i EU:s 
harmoniseringsbestämmelser och 
standarder samt de hälso- och 
säkerhetskrav som ställs i lagstiftningen i 
den medlemsstat där produkten 
tillhandahålls på marknaden.

Or. de

Ändringsförslag 203
Pablo Arias Echeverría

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Tillverkarna ska säkerställa att det finns 
förfaranden för att produkten vid 
serietillverkning fortsätter att uppfylla det 
allmänna säkerhetskravet i artikel 4.

2. Tillverkarna ska säkerställa att det finns 
förfaranden för att produkten vid 
serietillverkning fortsätter att uppfylla det 
allmänna säkerhetskravet i artikel 4.

Tillverkarna ska ha ett register över de 
kontroller som utförts på partierna och 
vara tillgängliga för 
kontrollmyndigheterna på begäran.

Or. es
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Motivering

Genom erfarenhet av hanteringen av Rapex vet vi att produkterna på marknaden inte är 
homogena och ofta ser vi att i laboratorieförsök med tre prov som tas på marknaden liknar ett 
prov inte de andra.

Ändringsförslag 204
Josef Weidenholzer

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Tillverkare ska ha lämpliga 
förfaranden för att undersöka en produkts 
potentiella risker och kunna fastställa att 
produkten är säker och uppfyller de krav 
som anges i punkt 2. Kommissionen ska 
ha befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 20 för att fastställa de 
aspekter som ska undersökas vid en 
analys av de potentiella riskerna, samt 
även formatet för en sådan analys.

Or. de

Ändringsförslag 205
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För att skydda konsumenternas hälsa och 
säkerhet ska tillverkarna, i proportion till 
de risker som en produkt utgör, utföra 
stickprovsundersökningar av produkter 
som tillhandahålls på marknaden, granska 
klagomål och registerföra klagomål, 
icke-överensstämmande produkter och 
produktåterkallelser, samt informera 
distributörerna om all sådan övervakning.

3. För att säkerställa högsta 
produktsäkerhet och för att skydda 
konsumenternas hälsa och säkerhet ska 
tillverkarna utföra 
stickprovsundersökningar minst en gång 
per år av ett representativt stickprov av 
saluförda produkter som valts ut 
slumpmässigt under kontroll av en person 
som utsetts av rättsväsendet eller annan 
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kvalificerad person som utsetts av 
respektive medlemsstat, granska klagomål 
och registerföra klagomål, 
icke-överensstämmande produkter och 
produktåterkallelser, samt informera 
distributörerna om all sådan övervakning.

Or. en

Ändringsförslag 206
Franz Obermayr

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För att skydda konsumenternas hälsa och 
säkerhet ska tillverkarna, i proportion till 
de risker som en produkt utgör, utföra 
stickprovsundersökningar av produkter 
som tillhandahålls på marknaden, granska 
klagomål och registerföra klagomål, 
icke-överensstämmande produkter och 
produktåterkallelser, samt informera 
distributörerna om all sådan övervakning.

3. För att skydda konsumenternas hälsa och 
säkerhet ska tillverkarna, i närvaro av en 
behörig statlig tjänsteman och i proportion 
till de risker som en produkt utgör, minst 
en gång per år utföra undersökningar 
med slumpvis tagna stickprov på
produkter som tillhandahålls på 
marknaden, granska klagomål och 
registerföra klagomål, 
icke-överensstämmande produkter och 
produktåterkallelser, samt informera 
distributörerna om all sådan övervakning. 
Framför allt måste produkter som varit 
eller är föremål för ett kommissionsbeslut 
i enlighet med artikel 12 i förordningen 
om marknadskontroll av produkter testas 
av tillverkaren under samma
förutsättningar.

Or. de

Ändringsförslag 207
Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För att skydda konsumenternas hälsa och 
säkerhet ska tillverkarna, i proportion till 
de risker som en produkt utgör, utföra 
stickprovsundersökningar av produkter 
som tillhandahålls på marknaden, granska 
klagomål och registerföra klagomål, 
icke-överensstämmande produkter och 
produktåterkallelser, samt informera 
distributörerna om all sådan övervakning.

3. För att skydda konsumenternas hälsa och 
säkerhet ska tillverkarna, i proportion till 
de risker som en produkt utgör, utföra 
stickprovsundersökningar minst en gång 
per år av representativa stickprov av 
saluförda produkter som valts ut 
slumpmässigt under kontroll av en person 
som utsetts av rättsväsendet, en myndighet 
eller annan kvalificerad person som 
utsetts av respektive medlemsstat, granska 
klagomål och registerföra klagomål, 
icke-överensstämmande produkter och 
produktåterkallelser, samt informera 
distributörerna om all sådan övervakning.

I synnerhet ska tillverkarna utföra 
testning under samma betingelser av 
produkter som är eller har varit föremål 
för ett beslut av kommissionen på 
grundval av artikel 12 i förordningen om 
marknadskontroll av produkter. 

Or. en

Ändringsförslag 208
Wim van de Camp

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För att skydda konsumenternas hälsa och 
säkerhet ska tillverkarna, i proportion till 
de risker som en produkt utgör, utföra 
stickprovsundersökningar av produkter 
som tillhandahålls på marknaden, granska 
klagomål och registerföra klagomål, 
icke-överensstämmande produkter och 
produktåterkallelser, samt informera 
distributörerna om all sådan övervakning.

3. För att skydda konsumenternas hälsa och 
säkerhet ska tillverkarna, i proportion till 
de risker som en produkt utgör, utföra 
stickprovsundersökningar minst en gång 
per år av representativa stickprov av 
saluförda produkter som valts ut 
slumpmässigt under kontroll av en person 
som utsetts av rättsväsendet, en myndighet 
eller annan kvalificerad person som 
utsetts av respektive medlemsstat, granska 
klagomål och registerföra klagomål, 
icke-överensstämmande produkter och 
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produktåterkallelser, samt informera 
distributörerna om all sådan övervakning. I 
synnerhet ska tillverkarna utföra testning 
under samma betingelser av produkter 
som är eller har varit föremål för ett 
beslut av kommissionen på grundval av 
artikel 12 i förordningen om 
marknadskontroll av produkter. 

Or. en

Motivering

Samma motivering som för artikel 6a (ny).

Ändringsförslag 209
Pablo Arias Echeverría

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För att skydda konsumenternas hälsa och 
säkerhet ska tillverkarna, i proportion till 
de risker som en produkt utgör, utföra 
stickprovsundersökningar av produkter 
som tillhandahålls på marknaden, granska 
klagomål och registerföra klagomål, 
icke-överensstämmande produkter och 
produktåterkallelser, samt informera 
distributörerna om all sådan övervakning.

3. För att skydda konsumenternas hälsa och 
säkerhet ska tillverkarna utföra 
stickprovsundersökningar av produkter 
som tillhandahålls på marknaden, granska 
klagomål och registerföra klagomål, 
icke-överensstämmande produkter och 
produktåterkallelser, samt informera 
distributörerna om all sådan övervakning. 
Denna information ska vara tillgänglig 
för kontrollmyndigheterna på begäran.

Or. es

Motivering

Det är en mycket viktig uppgift när myndigheterna får en anmälan om en produkt och man 
vill veta om tillverkaren har fått liknande anmälningar och hur denna har agerat.

Ändringsförslag 210
Philippe Juvin, Nora Berra, Raffaele Baldassarre
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Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För att skydda konsumenternas hälsa och 
säkerhet ska tillverkarna, i proportion till 
de risker som en produkt utgör, utföra 
stickprovsundersökningar av produkter 
som tillhandahålls på marknaden, granska 
klagomål och registerföra klagomål, 
icke-överensstämmande produkter och 
produktåterkallelser, samt informera 
distributörerna om all sådan övervakning.

3. För att skydda konsumenternas hälsa och 
säkerhet ska tillverkarna, i proportion till 
de risker som en produkt utgör, utföra 
representativa stickprovsundersökningar 
av produkter som tillhandahålls på 
marknaden och som valts ut under 
kontroll av en person som utsetts av 
rättsväsendet eller någon kvalificerad 
person som utsetts av respektive 
medlemsstat, granska klagomål och 
registerföra klagomål, 
icke-överensstämmande produkter och 
produktåterkallelser, samt informera 
distributörerna om all sådan övervakning.

Or. en

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att öka tillförlitligheten i stickprovsundersökningar av 
produkter när dessa redan finns på marknaden och anges ge upphov till potentiella risker. 
Införandet av representativitet för stickproverna säkerställs av att de väljs av en tredje part 
(person som utsetts av rättsväsendet eller person som utsetts av de nationella behöriga 
myndigheterna i medlemsstaterna).

Ändringsförslag 211
Philippe Juvin, Nora Berra, Raffaele Baldassarre

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. När de produkter som görs 
tillgängliga på marknaden är eller har
varit föremål för ett kommissionsbeslut på 
grundval av artikel 12 i [förordningen om 
marknadskontroll av produkter], ska 
tillverkarna eller, när så är lämpligt, 
importörerna för att skydda 
konsumenternas hälsa och säkerhet minst 
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en gång per år utföra en representativ 
stickprovsundersökning av produkter som 
görs tillgängliga på marknaden under 
kontroll av en person som utsetts av 
rättsväsendet eller en kvalificerad person 
som utsetts av respektive medlemsstat.

Or. en

Motivering

Avsikten med detta ändringsförslag är att införa en obligatorisk stickprovsundersökning för 
tillverkare (eller för importörer om tillverkaren är etablerad i tredjeland) avseende produkter 
som har varit föremål för beslut på grundval av artikel 12 i förordningen om 
marknadskontroll av produkter (produkter som utgör en allvarlig risk och motiverar 
unionsåtgärder). Denna stickprovsundersökning bör utföras minst en gång per år.

Ändringsförslag 212
Heide Rühle

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Tillverkarna ska upprätta en teknisk 
dokumentation, i proportion till de risker 
som en produkt utgör. Den tekniska 
dokumentationen ska innehålla följande:

4. Tillverkarna ska upprätta en teknisk 
dokumentation för kategorier av 
produkter, i proportion till de risker som 
en produkt utgör. Den tekniska 
dokumentationen ska innehålla följande:

Or. en

Ändringsförslag 213
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Tillverkarna ska upprätta en teknisk 
dokumentation, i proportion till de risker 
som en produkt utgör. Den tekniska 

4. Tillverkarna ska upprätta en teknisk 
dokumentation, i proportion till de risker 
som en produkt utgör. Den tekniska 
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dokumentationen ska innehålla följande: dokumentationen ska innehålla:

Or. de

Ändringsförslag 214
Pablo Arias Echeverría

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Tillverkarna ska upprätta en teknisk 
dokumentation, i proportion till de risker 
som en produkt utgör. Den tekniska 
dokumentationen ska innehålla följande:

4. Tillverkarna ska upprätta en teknisk 
dokumentation. Den tekniska 
dokumentationen ska innehålla:

Or. es

Ändringsförslag 215
Heide Rühle

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) En allmän beskrivning av produkten och 
dess grundläggande egenskaper som är 
relevanta vid bedömningen av 
produktsäkerheten.

a) En allmän beskrivning av 
produktkategorin och dess grundläggande 
egenskaper som är relevanta vid 
bedömningen av säkerheten.

Or. en

Ändringsförslag 216
Pablo Arias Echeverría

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4 – stycke 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) En allmän beskrivning av produkten och 
dess grundläggande egenskaper som är 
relevanta vid bedömningen av 
produktsäkerheten.

a) En allmän beskrivning av produkten 
som gör det möjligt att tydligt koppla 
dokumentationen till produkten och dess 
grundläggande egenskaper som är 
relevanta vid bedömningen av 
produktsäkerheten.

Or. es

Ändringsförslag 217
Pablo Arias Echeverría

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4 – stycke 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Tillverkarens namn och adress.
Den tekniska dokumentationen ska 
tillhandahållas på språket i den 
medlemsstat där produkten erbjuds till 
försäljning eller på det språk som 
accepteras av de 
marknadskontrollmyndigheter som begär 
ut dokumentationen.

Or. es

Motivering

Produktens spårbarhet stärks. Texten är en kopia av artikel 11.2a i förordning (EG) 
nr 1223/2009 om kosmetiska produkter.

Ändringsförslag 218
Heide Rühle

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4 – stycke 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) En analys av möjliga säkerhetsrisker för 
produkten och åtgärder som vidtagits för 
att undanröja eller begränsa riskerna, 
inklusive resultaten av tester som utförts av 
tillverkaren eller någon annan på 
tillverkarens uppdrag.

b) En analys av möjliga säkerhetsrisker för 
produktkategorin och åtgärder som 
vidtagits för att undanröja eller begränsa 
riskerna, inklusive resultaten av tester som 
utförts av tillverkaren eller någon annan på 
tillverkarens uppdrag.

Or. en

Ändringsförslag 219
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) En analys av möjliga säkerhetsrisker för 
produkten och åtgärder som vidtagits för 
att undanröja eller begränsa riskerna, 
inklusive resultaten av tester som utförts av 
tillverkaren eller någon annan på 
tillverkarens uppdrag.

b) En analys av möjliga säkerhetsrisker för 
produkten och åtgärder enligt [punkt 2a]*

som vidtagits för att undanröja eller 
begränsa riskerna, inklusive resultaten av 
tester som utförts av tillverkaren eller 
någon annan på tillverkarens uppdrag.
__________________
* Infoga här den punkt som motsvarar 
ändringsförslag 16 rörande artikel 8 
punkt 2a (ny) av Josef Weidenholzer. 

Or. de

Ändringsförslag 220
Heide Rühle

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) I tillämpliga fall en förteckning över 
europeiska standarder som avses i 

c) I tillämpliga fall en förteckning över 
europeiska standarder som avses i 
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artikel 5.b eller hälso- och säkerhetskrav 
som fastställts i lagstiftningen i den 
medlemsstat där produkten tillhandahålls 
på marknaden och som avses i artikel 5.c 
eller övriga aspekter som avses i 
artikel 6.2, som tillämpats för att uppfylla 
det allmänna säkerhetskravet i artikel 4.

artikel 5.b eller hälso- och säkerhetskrav 
som fastställts i lagstiftningen i den 
medlemsstat där produkterna
tillhandahålls på marknaden och som avses 
i artikel 5.c eller övriga aspekter som avses 
i artikel 6.2, som tillämpats för att uppfylla 
det allmänna säkerhetskravet i artikel 4.

Or. en

Ändringsförslag 221
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Om tillverkaren inte släpper ut 
produkten på marknaden, tillverkarens 
namn, registrerade firmanamn eller 
registrerade varumärke samt 
kontaktadress.

Or. en

Motivering

Om namn och adress för en tillverkare utanför EU måste anbringas på en importerad 
produkt, skulle denna information bli känd för importörens konkurrenter och företagets 
kunder vilket får till följd att de kan kringgå just denna importör i framtiden och köpa direkt 
från tillverkaren utanför EU. Detta skulle avskräcka små och medelstora företag från att 
importera och leda till en betydande snedvridning av konkurrensen. Det föreslås därför att 
denna information ska ingå i den tekniska dokumentationen.

Ändringsförslag 222
Bernadette Vergnaud

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om några av de europeiska standarder, Om några av de europeiska standarder, 
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hälso- och säkerhetskrav eller övriga 
aspekter som avses i led c i första stycket 
har tillämpats endast delvis ska man ange 
vilka delar som tillämpats.

hälso- och säkerhetskrav eller övriga 
aspekter som avses i led c i första stycket 
har tillämpats endast delvis ska man ange 
vilka delar som tillämpats och, i 
förekommande fall, närmare uppgifter om 
hur man har beaktat de risker som 
omfattas av delar som inte har tillämpats.

Or. fr

Motivering

Om tillverkarna väljer att endast tillämpa en del av en standard eller hälso- eller 
säkerhetskrav, bör de ange skälet till att de har valt att täcka andra risker som omfattas av 
standarden.

Ändringsförslag 223
Heide Rühle

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. 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 begäran göra den 
tillgänglig för 
marknadskontrollmyndigheterna.

5. 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, oavsett om 
den är i elektronisk form eller inte, för 
marknadskontrollmyndigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 224
Ashley Fox

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Tillverkarna ska bevara den tekniska 
dokumentationen för en produkt under tio 

5. Tillverkarna ska bevara den tekniska 
dokumentationen för en produkt under tio 
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år efter det att produkten har släppts ut på 
marknaden och de ska på begäran göra den 
tillgänglig för 
marknadskontrollmyndigheterna.

år efter det att produkten har släppts ut på 
marknaden och de ska på motiverad
begäran göra den tillgänglig för 
marknadskontrollmyndigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 225
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. 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 begäran göra den 
tillgänglig för 
marknadskontrollmyndigheterna.

5. Under fem år efter det att produkten har 
släppts ut på marknaden ska tillverkarna 
på motiverad begäran göra relevanta delar 
av den tekniska dokumentationen 
tillgängliga i elektronisk eller fysisk form 
för marknadskontrollmyndigheterna.

Den tekniska dokumentationen behöver 
inte finnas på unionens territorium. Den 
behöver inte heller finnas materiellt 
tillgänglig permanent. Den måste dock 
kunna sammanställas och göras 
tillgänglig inom en rimlig tidsfrist.

Or. en

(Se artiklarna R2.9 och R4.9 i beslut (EG) nr 768/2008, bilaga VII A.2 till 
direktiv 2006/42/EG, EG-riktlinjer för tillämpningen av direktiv 2006/95/EG samt 

ändringsförslag för artikel 10.8 av samma förslagsställare.)

Motivering

Tillverkare bör vara tvungna att utarbeta tekniska specifikationer för icke-harmoniserade 
konsumentprodukter endast på motiverad begäran, eftersom det allmänt anses att dessa 
produkter inte utgör höga risker. En allmän skyldighet skulle innebära oproportionerliga 
administrativa bördor. Den föreslagna formuleringen är inspirerad av maskindirektivet. Den 
föreslagna tidsperioden på tio år överskrider helt klart livscykeln för de flesta 
konsumentprodukter och bör därför förkortas.
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Ändringsförslag 226
Raffaele Baldassarre

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. 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 begäran göra 
den tillgänglig för 
marknadskontrollmyndigheterna.

5. Tillverkarna ska se till att den tekniska 
dokumentationen för en produkt under 
tio år efter det att produkten har släppts ut 
på marknaden på begäran kan göras
tillgänglig för 
marknadskontrollmyndigheterna.

Or. en

Motivering

Förordningen om konsumentprodukters säkerhet bör inte vara striktare än harmoniserad 
lagstiftning. Därför bör importörer inte vara skyldiga att bevara den tekniska 
dokumentationen utan i stället vara skyldiga att på begäran tillhandahålla den till 
myndigheterna.

Ändringsförslag 227
Pablo Arias Echeverría

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. 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 begäran göra 
den tillgänglig för 
marknadskontrollmyndigheterna.

5. Tillverkarna ska bevara den tekniska 
dokumentationen för en produkt under 
tio år efter det att produkten senast har 
släppts ut på marknaden och de ska på 
begäran göra den tillgänglig för 
marknadskontrollmyndigheterna.

Or. es

Motivering

Utgångspunkten för den här perioden bör vara det senaste datumet när produkten släpptes ut 
på marknaden.
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Ändringsförslag 228
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Tillverkarna ska se till att deras 
produkter bär ett typ-, tillverkningsparti-
eller serienummer eller någon annan 
beteckning som möjliggör deras 
identifiering och som är väl synlig och 
lättläst för konsumenterna, 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 se till att deras 
produkter bär ett typ-, tillverkningsparti-
eller serienummer eller någon annan 
beteckning som möjliggör deras 
identifiering och som är väl synlig och 
lättläst för konsumenterna, eller, om 
produktens storlek eller beskaffenhet inte 
tillåter detta, att de erforderliga uppgifterna 
tillhandahålls på förpackningen eller i ett 
dokument som åtföljer produkten. I sådana 
fall bör konsumenterna rekommenderas 
att spara den information som lämnas på 
förpackningen eller produkten.

Or. de

Ändringsförslag 229
Preslav Borissov

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Tillverkarna ska se till att deras 
produkter bär ett typ-, tillverkningsparti-
eller serienummer eller någon annan 
beteckning som möjliggör deras 
identifiering och som är väl synlig och 
lättläst för konsumenterna, 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 se till att deras 
produkter bär ett produktmodells-, typ-, 
tillverkningsparti- eller serienummer eller 
någon annan beteckning som möjliggör 
deras identifiering och som är väl synlig 
och lättläst för konsumenterna, eller, om 
produktens storlek eller beskaffenhet inte 
tillåter detta, att de erforderliga uppgifterna 
tillhandahålls på förpackningen eller i ett 
dokument som åtföljer produkten.

Or. en
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Ändringsförslag 230
Bernadette Vergnaud

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Tillverkarna ska se till att deras 
produkter bär ett typ-, tillverkningsparti-
eller serienummer eller någon annan 
beteckning som möjliggör deras 
identifiering och som är väl synlig och 
lättläst för konsumenterna, 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 se till att deras 
produkter bär ett typ-, tillverkningsparti-
eller serienummer eller någon annan 
beteckning som möjliggör deras 
identifiering och som är väl synlig och 
lättläst för konsumenterna. Om produktens 
storlek eller beskaffenhet inte tillåter detta, 
ska de erforderliga uppgifterna 
tillhandahållas på förpackningen eller i ett 
dokument som åtföljer produkten och i 
detta fall åtföljas av orden ”Uppgifter att 
spara”.

Or. fr

Motivering

Om identifieringsuppgifter finns på förpackningen eller i ett dokument som åtföljer produkten, 
bör konsumenten rådas till att spara dessa.

Ändringsförslag 231
Constance Le Grip

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 6 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om identifieringsuppgifter inte anges 
direkt på produkten ska tillverkarna 
tillräckligt tydligt ange att man bör spara 
det material på vilket uppgifterna finns.

Or. fr
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Ändringsförslag 232
Ashley Fox

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Om tillverkarna anser att deras 
produkter inte utgör någon risk eller 
endast en låg risk ska bestämmelserna i 
punkterna 3–5 inte tillämpas. Om den 
bedömningen görs måste tillverkaren på 
motiverad begäran kunna förete sitt beslut 
för de berörda 
marknadskontrollmyndigheterna och för 
sina leverantörer i senare led.

Or. en

Ändringsförslag 233
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. För att öka produktsäkerheten ska 
tillverkarna upprätta en förteckning över 
sina produktmodeller och göra 
förteckningen tillgänglig för allmänheten 
och andra ekonomiska aktörer på ett 
lämpligt sätt.
Tillverkaren ska på begäran 
tillhandahålla bevis för att tillverkarens 
produktmodeller har skilda väsentliga 
egenskaper till 
marknadskontrollmyndigheterna samt till 
varje ekonomisk aktör som tillverkaren 
distribuerar sina produkter till. 

Or. en
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Ändringsförslag 234
Raffaele Baldassarre

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Tillverkare av produkter som är 
föremål för ett kommissionsbeslut på 
grundval av artikel 12 i förordningen om 
marknadskontroll av produkter [XREFX], 
ska upprätta en förteckning över 
produktmodeller med ett foto, och göra 
förteckningen tillgänglig för allmänheten 
och för andra ekonomiska aktörer på ett 
lämpligt sätt.
Tillverkaren ska på begäran 
tillhandahålla bevis för att tillverkarens 
produktmodeller har skilda väsentliga 
egenskaper i den mening som avses i 
definitionen i artikel 3.2 i denna 
förordning till 
marknadskontrollmyndigheterna samt till 
varje ekonomisk aktör som tillverkaren 
distribuerar sina produkter till. 

Or. en

Motivering

Kravet på en förteckning över modeller med ett foto, som finns i polsk rätt, gör det möjligt att 
undvika sammanblandning av modeller. Ekonomiska aktörer skulle inte längre kunna kringgå 
åtgärder för marknadstillbakadragande genom att mångfaldiga antalet modeller för 
produkter som väsentligen är desamma.

Ändringsförslag 235
Wim van de Camp

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Tillverkare ska upprätta en 
förteckning över sina produktmodeller, 
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åtföljda av ett foto, och göra 
förteckningen tillgänglig för allmänheten 
och för andra ekonomiska aktörer på ett 
lämpligt sätt, särskilt för produkter som är 
föremål för ett kommissionsbeslut enligt 
artikel 12 i förordningen om 
marknadskontroll av produkter [XREFX] 
och för produkter som har utbredd 
distribution. 
Tillverkaren ska på begäran 
tillhandahålla bevis för att tillverkarens 
produktmodeller har skilda väsentliga 
egenskaper i den mening som avses i 
definitionen i artikel 3.2 i denna 
förordning till 
marknadskontrollmyndigheterna samt till 
varje ekonomisk aktör som tillverkaren 
distribuerar sina produkter till. 

Or. en

Motivering

Kravet på en förteckning över modeller med ett foto, som finns i polsk rätt, gör det möjligt att 
undvika sammanblandning av modeller. Ekonomiska aktörer skulle inte längre kunna kringgå 
åtgärder för marknadstillbakadragande genom att mångfaldiga antalet modeller för 
produkter som väsentligen är desamma.

Ändringsförslag 236
Heide Rühle

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Tillverkarna ska ange namn, registrerat 
firmanamn eller registrerat varumärke och 
en kontaktadress på produkten eller, om 
detta inte är möjligt, på förpackningen eller 
i ett dokument som åtföljer produkten. Den 
angivna adressen ska ange en enda 
kontaktpunkt där tillverkaren kan 
kontaktas.

7. Tillverkarna ska ange namn, registrerat 
firmanamn eller registrerat varumärke och 
en kontaktadress på produkten eller, om 
detta inte är möjligt, tillhandahålla 
uppgifterna på förpackningen eller i ett 
dokument som åtföljer produkten eller på 
en webbplats som tydligt anges på 
produkten eller dess förpackning eller 
dokument som medföljer produkten. Den 
angivna adressen ska ange en enda 
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kontaktpunkt där tillverkaren kan 
kontaktas.

Or. en

Ändringsförslag 237
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Tillverkarna ska ange namn, registrerat 
firmanamn eller registrerat varumärke och 
en kontaktadress på produkten eller, om
detta inte är möjligt, på förpackningen 
eller i ett dokument som åtföljer 
produkten. Den angivna adressen ska ange 
en enda kontaktpunkt där tillverkaren kan 
kontaktas.

7. Tillverkarna ska ange namn, registrerat 
firmanamn eller registrerat varumärke och 
en kontaktadress på produkten. Om detta 
inte är möjligt på grund av produktens 
storlek, art eller förpackning behöver 
bara varumärkessymbolen anbringas. 
Den angivna adressen ska ange en enda 
kontaktpunkt där tillverkaren kan 
kontaktas.

Or. de

Motivering

Av proportionalitetsskäl och för att undvika onödig byråkrati och kostnader för extra 
förpackningar och dokumentation, särskilt när det gäller små eller styckvis saluförda 
produkter, bör det vara tillräckligt att anbringa den registrerade varumärkessymbolen.

Ändringsförslag 238
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Tillverkarna ska ange namn, registrerat 
firmanamn eller registrerat varumärke och 
en kontaktadress på produkten eller, om 
detta inte är möjligt, på förpackningen eller
i ett dokument som åtföljer produkten. Den 

7. Om tillverkarna släpper ut en produkt 
på marknaden ska de ange namn, 
registrerat firmanamn eller registrerat 
varumärke och en kontaktadress på 
produkten eller, om detta inte är möjligt, på 
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angivna adressen ska ange en enda 
kontaktpunkt där tillverkaren kan 
kontaktas.

förpackningen, i ett dokument som åtföljer 
produkten eller på en webbplats som 
tydligt anges på produkten eller dess 
förpackning eller dokument som åtföljer 
produkten. Den angivna adressen ska ange 
en enda kontaktpunkt där tillverkaren kan 
kontaktas.

Or. en

(Se ändringsförslag för artikel 10.3 av samma förslagsställare.)

Motivering

Särskilt för små produkter (t.ex. strumpor) och produkter som kan säljas separat som enstaka 
artiklar (t.ex. golfbollar) kommer de föreslagna skyldigheterna att leda till höga 
extrakostnader eftersom uppgifterna måste tillhandahållas i separata dokument. Införandet 
av en webbplats där ytterligare information kan inhämtas skulle vara mer kostnadseffektivt 
och miljövänligt.

Ändringsförslag 239
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 8 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Tillverkarna ska se till att produkten 
åtföljs av bruksanvisningar och 
säkerhetsföreskrifter på ett språk som lätt 
kan förstås av konsumenterna och som 
bestämts av den medlemsstat där produkten 
tillhandahålls på marknaden, utom om 
produkten kan användas på ett säkert sätt 
och som tillverkaren avsett utan sådana 
anvisningar och säkerhetsföreskrifter.

8. Tillverkarna ska se till att produkten 
åtföljs av bruksanvisningar och 
säkerhetsföreskrifter på ett språk eller i ett 
visuellt format som lätt kan förstås av 
konsumenterna och som bestämts av den 
medlemsstat där produkten tillhandahålls 
på marknaden, utom om produkten kan 
användas på ett säkert sätt och som 
tillverkaren avsett utan sådana anvisningar 
och säkerhetsföreskrifter.

Or. en

Motivering

Översättningen till alla EU-språk kan i vissa fall effektivt ersättas av instruktioner i form av 
serieteckningar och piktogram. Dessa innovativa lösningar är bra och attraktiva alternativ 
till den tekniska vokabulär som används i instruktionerna för vissa produkter.
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Ändringsförslag 240
Heide Rühle

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 8 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Tillverkarna ska se till att produkten 
åtföljs av bruksanvisningar och 
säkerhetsföreskrifter på ett språk som lätt 
kan förstås av konsumenterna och som 
bestämts av den medlemsstat där produkten 
tillhandahålls på marknaden, utom om 
produkten kan användas på ett säkert sätt 
och som tillverkaren avsett utan sådana 
anvisningar och säkerhetsföreskrifter.

8. Tillverkarna ska se till att produkten 
åtföljs av bruksanvisningar och 
säkerhetsföreskrifter på ett språk eller på 
ett sätt som lätt kan förstås av 
konsumenterna och som bestämts av den 
medlemsstat där produkten tillhandahålls 
på marknaden, utom om produkten kan 
användas på ett säkert sätt och som 
tillverkaren avsett utan sådana anvisningar 
och säkerhetsföreskrifter.

Or. en

Ändringsförslag 241
Pablo Arias Echeverría

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 8 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Tillverkarna ska se till att produkten 
åtföljs av bruksanvisningar och 
säkerhetsföreskrifter på ett språk som lätt 
kan förstås av konsumenterna och som 
bestämts av den medlemsstat där produkten 
tillhandahålls på marknaden, utom om 
produkten kan användas på ett säkert sätt 
och som tillverkaren avsett utan sådana 
anvisningar och säkerhetsföreskrifter.

8. Tillverkarna ska se till att produkten 
åtföljs av bruksanvisningar och 
säkerhetsföreskrifter som riktar sig till 
konsumenten på ett tydligt och begripligt 
sätt på ett språk som lätt kan förstås av 
konsumenterna och som bestämts av den 
medlemsstat där produkten tillhandahålls 
på marknaden, utom om produkten kan 
användas på ett säkert sätt och som 
tillverkaren avsett utan sådana anvisningar 
och säkerhetsföreskrifter.

Or. es
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Ändringsförslag 242
Bernadette Vergnaud

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a. De bruksanvisningar och 
säkerhetsföreskrifter som avses i punkt 8 
ska ha en tydlig placering och vara väl 
synliga, lättlästa och, i förekommande 
fall, omöjliga att utplåna. Annan text, 
illustrationer eller annat material får inte 
på något sätt dölja, skymma, avleda 
uppmärksamheten från eller avbryta den 
obligatoriska livsmedelsinformationen.

Or. fr

Motivering

Bruksanvisningar och säkerhetsföreskrifter tjänar endast sitt syfte om de är lättlästa. Detta 
bör därför betonas, i enlighet med villkoren i förordning (EU) nr 1169/2011 om 
tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna.

Ändringsförslag 243
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Tillverkare som anser eller har skäl att 
tro att en produkt som de har släppt ut på 
marknaden inte är säker eller på annat sätt 
inte överensstämmer med denna förordning 
ska omedelbart vidta de korrigerande 
åtgärder som krävs för produkten ska 
överensstämma med kraven eller, om så är 
lämpligt, för att dra tillbaka eller återkalla 
produkten. Om produkten inte är säker ska 
tillverkarna dessutom omedelbart 
underrätta marknadskontrollmyndigheterna 
i de medlemsstater där de har 

9. Tillverkare som anser eller har skäl att 
tro att en produkt som de har släppt ut på 
marknaden inte är säker eller på annat sätt 
inte överensstämmer med denna förordning 
ska omedelbart vidta de korrigerande 
åtgärder som krävs för produkten ska 
överensstämma med kraven eller, enligt 
vad som är lämpligt, för att dra tillbaka 
eller återkalla produkten. Om produkten 
inte är säker ska tillverkarna dessutom 
omedelbart underrätta 
marknadskontrollmyndigheterna i de 
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tillhandahållit produkten och lämna 
detaljerade uppgifter, i synnerhet om risken 
för hälsa och säkerhet och om de 
korrigerande åtgärder som vidtagits.

medlemsstater där de har tillhandahållit 
produkten och lämna detaljerade uppgifter, 
i synnerhet om risken för hälsa och 
säkerhet och om de korrigerande åtgärder 
som vidtagits.

Or. en

(Se ändringsförslag för artiklarna 10.7 och 11.5 av samma förslagsställare.)

Motivering

Ordet ”om” ger upphov till rättsosäkerhet, eftersom det kan uppfattas som att det innebär ett 
ytterligare villkor för användningen av korrigerande åtgärder.

Ändringsförslag 244
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Tillverkare som anser eller har skäl att 
tro att en produkt som de har släppt ut på 
marknaden inte är säker eller på annat sätt 
inte överensstämmer med denna förordning 
ska omedelbart vidta de korrigerande 
åtgärder som krävs för produkten ska 
överensstämma med kraven eller, om så är 
lämpligt, för att dra tillbaka eller återkalla 
produkten. Om produkten inte är säker 
ska tillverkarna dessutom omedelbart 
underrätta marknadskontrollmyndigheterna 
i de medlemsstater där de har 
tillhandahållit produkten och lämna 
detaljerade uppgifter, i synnerhet om risken 
för hälsa och säkerhet och om de 
korrigerande åtgärder som vidtagits.

9. Tillverkare som anser eller har skäl att 
tro att en produkt som de har släppt ut på 
marknaden inte är säker eller på annat sätt 
inte överensstämmer med denna förordning 
ska omedelbart vidta de korrigerande 
åtgärder som krävs för att få produkten att 
överensstämma med kraven eller för att dra 
tillbaka eller återkalla produkten. 
Tillverkarna ska dessutom omedelbart 
underrätta marknadskontrollmyndigheterna 
i de medlemsstater där de har 
tillhandahållit produkten och lämna 
detaljerade uppgifter, i synnerhet om risken 
för hälsa och säkerhet och om de 
korrigerande åtgärder som vidtagits.

Or. en

Ändringsförslag 245
Josef Weidenholzer
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Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Tillverkare som anser eller har skäl att 
tro att en produkt som de har släppt ut på 
marknaden inte är säker eller på annat sätt 
inte överensstämmer med denna förordning 
ska omedelbart vidta de korrigerande 
åtgärder som krävs för produkten ska 
överensstämma med kraven eller, om så är 
lämpligt, för att dra tillbaka eller återkalla 
produkten. Om produkten inte är säker ska 
tillverkarna dessutom omedelbart 
underrätta marknadskontrollmyndigheterna 
i de medlemsstater där de har 
tillhandahållit produkten och lämna 
detaljerade uppgifter, i synnerhet om risken 
för hälsa och säkerhet och om de 
korrigerande åtgärder som vidtagits.

9. Tillverkare som anser eller har skäl att 
tro att en produkt som de har släppt ut på 
marknaden inte är säker eller på annat sätt
inte överensstämmer med denna förordning 
ska omedelbart vidta de korrigerande 
åtgärder som krävs för produkten ska 
överensstämma med kraven eller, om så är 
lämpligt, för att dra tillbaka eller återkalla 
produkten. Om produkten inte är säker ska 
tillverkarna dessutom omedelbart 
underrätta marknadskontrollmyndigheterna 
i de medlemsstater där de har 
tillhandahållit produkten och lämna 
detaljerade uppgifter, i synnerhet om risken 
för hälsa och säkerhet och om de 
korrigerande åtgärder som vidtagits. I 
brådskande fall, eller om tillverkaren inte 
fullgör sin skyldighet, ska 
medlemsstaterna ålägga tillverkaren att 
vidta korrigerande åtgärder enligt 
artikel 9.3 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU)nr [.../... av den ... 
om marknadskontroll av produkter]*.
__________________
* EUT: Infoga här nummer, datum och 
referens för förordningen om 
marknadskontroll av produkter 
(2013/0048).

Or. de

Ändringsförslag 246
Catherine Stihler

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 9
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Tillverkare som anser eller har skäl att 
tro att en produkt som de har släppt ut på 
marknaden inte är säker eller på annat sätt 
inte överensstämmer med denna förordning 
ska omedelbart vidta de korrigerande 
åtgärder som krävs för produkten ska 
överensstämma med kraven eller, om så är 
lämpligt, för att dra tillbaka eller återkalla 
produkten. Om produkten inte är säker ska 
tillverkarna dessutom omedelbart 
underrätta marknadskontrollmyndigheterna 
i de medlemsstater där de har 
tillhandahållit produkten och lämna 
detaljerade uppgifter, i synnerhet om risken 
för hälsa och säkerhet och om de 
korrigerande åtgärder som vidtagits.

9. Tillverkare som anser eller har skäl att 
tro att en produkt som de har släppt ut på 
marknaden inte är säker eller på annat sätt 
inte överensstämmer med denna förordning 
ska omedelbart vidta de korrigerande 
åtgärder som krävs för produkten ska 
överensstämma med kraven eller, om så är 
lämpligt, för att dra tillbaka eller återkalla 
produkten. Tillverkarna ska säkerställa att 
de har infört förfaranden för att vidta 
korrigerande åtgärder, dra tillbaka eller 
återkalla sina produkter. Om produkten 
inte är säker ska tillverkarna dessutom 
omedelbart underrätta 
marknadskontrollmyndigheterna i de 
medlemsstater där de har tillhandahållit 
produkten och lämna detaljerade uppgifter, 
i synnerhet om risken för hälsa och 
säkerhet och om de korrigerande åtgärder 
som vidtagits.

Or. en

Ändringsförslag 247
Franz Obermayr

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Tillverkare som anser eller har skäl att 
tro att en produkt som de har släppt ut på 
marknaden inte är säker eller på annat sätt 
inte överensstämmer med denna förordning 
ska omedelbart vidta de korrigerande 
åtgärder som krävs för produkten ska 
överensstämma med kraven eller, om så är 
lämpligt, för att dra tillbaka eller återkalla 
produkten. Om produkten inte är säker
ska tillverkarna dessutom omedelbart 
underrätta marknadskontrollmyndigheterna 
i de medlemsstater där de har 

9. Importörer som anser eller har skäl att 
tro att en produkt som de har släppt ut på 
marknaden inte är säker eller på annat sätt 
inte överensstämmer med denna förordning 
ska omedelbart vidta de korrigerande 
åtgärder som krävs för att få produkten att 
överensstämma med kraven eller för att dra 
tillbaka eller återkalla produkten. De 
konsumenter som eventuellt kan beröras 
av produktens bristande 
överensstämmelse måste också varnas på 
ett effektivt sätt. Dessutom ska tillverkarna 
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tillhandahållit produkten och lämna 
detaljerade uppgifter, i synnerhet om risken 
för hälsa och säkerhet och om de 
korrigerande åtgärder som vidtagits.

omedelbart underrätta 
marknadskontrollmyndigheterna i de 
medlemsstater där de har tillhandahållit 
produkten och lämna detaljerade uppgifter, 
i synnerhet om risken för hälsa och 
säkerhet och om de korrigerande åtgärder 
som vidtagits.

Or. de

Ändringsförslag 248
Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Tillverkare som anser eller har skäl att 
tro att en produkt som de har släppt ut på 
marknaden inte är säker eller på annat sätt 
inte överensstämmer med denna förordning 
ska omedelbart vidta de korrigerande 
åtgärder som krävs för produkten ska 
överensstämma med kraven eller, om så är 
lämpligt, för att dra tillbaka eller återkalla 
produkten. Om produkten inte är säker 
ska tillverkarna dessutom omedelbart 
underrätta marknadskontrollmyndigheterna 
i de medlemsstater där de har 
tillhandahållit produkten och lämna 
detaljerade uppgifter, i synnerhet om risken 
för hälsa och säkerhet och om de 
korrigerande åtgärder som vidtagits.

9. Tillverkare som anser eller har skäl att 
tro att en produkt som de har släppt ut på 
marknaden inte är säker eller på annat sätt 
inte överensstämmer med denna förordning 
ska omedelbart vidta de korrigerande 
åtgärder som krävs för produkten ska 
överensstämma med kraven eller för att dra 
tillbaka eller återkalla produkten och på 
lämpligt sätt effektivt varna konsumenter 
som utsätts för risker på grund av att 
produkten inte överensstämmer med 
denna förordning. Tillverkarna ska
dessutom omedelbart underrätta 
marknadskontrollmyndigheterna i de 
medlemsstater där de har tillhandahållit 
produkten och lämna detaljerade uppgifter, 
i synnerhet om risken för hälsa och 
säkerhet och om de korrigerande åtgärder 
som vidtagits.

Or. en

Ändringsförslag 249
Preslav Borissov
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Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Tillverkare som anser eller har skäl att 
tro att en produkt som de har släppt ut på 
marknaden inte är säker eller på annat sätt 
inte överensstämmer med denna förordning 
ska omedelbart vidta de korrigerande 
åtgärder som krävs för produkten ska 
överensstämma med kraven eller, om så är 
lämpligt, för att dra tillbaka eller återkalla 
produkten. Om produkten inte är säker ska 
tillverkarna dessutom omedelbart 
underrätta marknadskontrollmyndigheterna 
i de medlemsstater där de har 
tillhandahållit produkten och lämna 
detaljerade uppgifter, i synnerhet om risken 
för hälsa och säkerhet och om de 
korrigerande åtgärder som vidtagits.

9. Tillverkare som anser eller har skäl att 
tro att en produkt som de har släppt ut på 
marknaden inte är säker eller på annat sätt 
inte överensstämmer med denna förordning 
ska omedelbart vidta de korrigerande 
åtgärder som krävs för produkten ska 
överensstämma med kraven eller, om så är 
lämpligt, för att dra tillbaka eller återkalla 
produkten. De ska också vidta lämpliga 
åtgärder för att varna konsumenter för 
den fara som denna produkt kan innebära 
för dem. Om produkten inte är säker ska 
tillverkarna dessutom omedelbart 
underrätta marknadskontrollmyndigheterna 
i de medlemsstater där de har 
tillhandahållit produkten och lämna 
detaljerade uppgifter, i synnerhet om risken 
för hälsa och säkerhet och om de 
korrigerande åtgärder som vidtagits.

Or. en

Ändringsförslag 250
Othmar Karas

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Tillverkare som anser eller har skäl att 
tro att en produkt som de har släppt ut på 
marknaden inte är säker eller på annat sätt 
inte överensstämmer med denna förordning 
ska omedelbart vidta de korrigerande 
åtgärder som krävs för produkten ska 
överensstämma med kraven eller, om så är 
lämpligt, för att dra tillbaka eller återkalla 
produkten. Om produkten inte är säker ska 
tillverkarna dessutom omedelbart 
underrätta marknadskontrollmyndigheterna 

9. Tillverkare som anser eller har skäl att 
tro att en produkt som de har släppt ut på 
marknaden inte är säker eller på annat sätt 
inte överensstämmer med denna förordning 
ska omedelbart vidta de korrigerande 
åtgärder som krävs för produkten ska 
överensstämma med kraven eller, om så är 
lämpligt, för att dra tillbaka eller återkalla 
produkten. Om produkten inte är säker ska 
tillverkarna dessutom omedelbart varna 
konsumenterna för de potentiella risker 
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i de medlemsstater där de har 
tillhandahållit produkten och lämna 
detaljerade uppgifter, i synnerhet om risken 
för hälsa och säkerhet och om de 
korrigerande åtgärder som vidtagits.

de löper på grund av produktens bristande 
överensstämmelse och tillhandahålla råd 
om vilka försiktighetsåtgärder som ska 
vidtas samt underrätta 
marknadskontrollmyndigheterna i de 
medlemsstater där de har tillhandahållit 
produkten och lämna detaljerade uppgifter, 
i synnerhet om risken för hälsa och 
säkerhet och om de korrigerande åtgärder 
som vidtagits. 

Or. en

Ändringsförslag 251
Wim van de Camp

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Tillverkare som anser eller har skäl att 
tro att en produkt som de har släppt ut på 
marknaden inte är säker eller på annat sätt 
inte överensstämmer med denna förordning 
ska omedelbart vidta de korrigerande 
åtgärder som krävs för produkten ska 
överensstämma med kraven eller, om så är 
lämpligt, för att dra tillbaka eller återkalla 
produkten. Om produkten inte är säker 
ska tillverkarna dessutom omedelbart 
underrätta marknadskontrollmyndigheterna 
i de medlemsstater där de har 
tillhandahållit produkten och lämna 
detaljerade uppgifter, i synnerhet om risken 
för hälsa och säkerhet och om de 
korrigerande åtgärder som vidtagits.

9. Tillverkare som anser eller har skäl att 
tro att en produkt som de har släppt ut på 
marknaden inte är säker eller på annat sätt 
inte överensstämmer med denna förordning 
ska omedelbart vidta de korrigerande 
åtgärder som krävs för produkten ska 
överensstämma med kraven eller för att dra 
tillbaka eller återkalla produkten och på 
lämpligt sätt effektivt varna konsumenter 
som utsätts för risker på grund av att 
produkten inte överensstämmer med 
denna förordning. Tillverkarna ska
dessutom omedelbart underrätta 
marknadskontrollmyndigheterna i de 
medlemsstater där de har tillhandahållit 
produkten och lämna detaljerade uppgifter, 
i synnerhet om risken för hälsa och 
säkerhet och om de korrigerande åtgärder 
som vidtagits.

Or. en
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Motivering

Importören spelar en viktig roll eftersom importören ansvarar för den produkt importören 
släpper ut på den europeiska marknaden. Därför är det viktigt för importörer att innan en 
produkt släpps ut på marknaden säkerställa att flera krav har uppfyllts, särskilt att den 
vederbörliga överensstämmelsebedömningen har utförts, att tillverkaren har upprättat 
lämplig teknisk dokumentation och att de erforderliga överensstämmelsemärkena har 
anbringats på produkten.

Ändringsförslag 252
Philippe Juvin, Nora Berra, Raffaele Baldassarre

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Tillverkare som anser eller har skäl att 
tro att en produkt som de har släppt ut på 
marknaden inte är säker eller på annat sätt 
inte överensstämmer med denna förordning 
ska omedelbart vidta de korrigerande 
åtgärder som krävs för produkten ska 
överensstämma med kraven eller, om så är 
lämpligt, för att dra tillbaka eller återkalla 
produkten. Om produkten inte är säker ska 
tillverkarna dessutom omedelbart 
underrätta marknadskontrollmyndigheterna 
i de medlemsstater där de har 
tillhandahållit produkten och lämna 
detaljerade uppgifter, i synnerhet om risken 
för hälsa och säkerhet och om de 
korrigerande åtgärder som vidtagits.

9. Tillverkare som anser eller har skäl att 
tro att en produkt som de har släppt ut på 
marknaden inte är säker eller på annat sätt 
inte överensstämmer med denna förordning 
ska omedelbart vidta de korrigerande 
åtgärder som krävs för produkten ska 
överensstämma med kraven eller, om så är 
lämpligt, för att dra tillbaka eller återkalla 
produkten. Om produkten inte är säker ska 
tillverkarna dessutom omedelbart 
underrätta marknadskontrollmyndigheterna 
i de medlemsstater där de har 
tillhandahållit produkten och lämna 
detaljerade uppgifter, i synnerhet om risken 
för hälsa och säkerhet och om de 
korrigerande åtgärder som vidtagits samt 
om resultaten av de korrigerande 
åtgärderna.

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt att se till att den information som tillverkare tillhandahåller till 
marknadskontrollmyndigheterna innefattar resultaten av eventuellt vidtagna korrigerande 
åtgärder, för att garantera att marknadskontrollmyndigheterna får tillräcklig information 
(uppföljning). Samma skyldighet bör gälla för tillverkare (artikel 8), importörer (artikel 10) 
och distributörer (artikel 11).
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Ändringsförslag 253
Heide Rühle

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9a. Tillverkarna ska säkerställa att de har 
infört förfaranden för att vidta 
korrigerande åtgärder, dra tillbaka eller 
återkalla sina produkter och på begäran 
göra dessa förfaranden tillgängliga för 
marknadskontrollmyndigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 254
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9a. I proportion till de eventuella riskerna 
hos en produkt ska tillverkarna 
regelbundet inhämta information dels om 
vetenskapens och teknikens aktuella 
ståndpunkt och dels om tillämpliga 
normer och standarder enligt artikel 6.2.

Or. de

Ändringsförslag 255
Ashley Fox

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) på begäran av en 
marknadskontrollmyndighet ge den 
myndigheten all information och 
dokumentation som behövs för att visa att 
en produkt överensstämmer med kraven,

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,

Or. en

Ändringsförslag 256
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Innan en produkt släpps ut på 
marknaden ska importörerna säkerställa att 
produkten uppfyller det allmänna 
säkerhetskravet i artikel 4 och att 
tillverkaren har uppfyllt kraven i 
artikel 8.4, 8.6 och 8.7.

1. Innan en produkt släpps ut på 
marknaden ska importörerna säkerställa att 
produkten uppfyller det allmänna 
säkerhetskravet i artikel 4, att tillverkaren 
har uppfyllt kraven i artikel 8 och att den 
tekniska dokumentationen upprättats av 
tillverkaren i enlighet med artikel 8.

Or. en

Ändringsförslag 257
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Innan en produkt släpps ut på 
marknaden ska importörerna säkerställa att 
produkten uppfyller det allmänna 
säkerhetskravet i artikel 4 och att 
tillverkaren har uppfyllt kraven i 
artikel 8.4, 8.6 och 8.7.

1. Innan en produkt släpps ut på 
marknaden ska importörerna säkerställa att 
produkten uppfyller det allmänna 
säkerhetskravet i artikel 4 och att 
tillverkaren har uppfyllt kraven i artikel 8.4 
och 8.6.
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Or. en

(Se ändringsförslag för artikel 8.4 c och artikel 8.7 av samma förslagsställare.)

Motivering

Om namn och adress för en tillverkare utanför EU måste anbringas på en importerad 
produkt, skulle denna information bli känd för importörens konkurrenter och företagets 
kunder vilket får till följd att de kan kringgå just denna importör i framtiden och köpa direkt 
från tillverkaren utanför EU. Detta skulle avskräcka små och medelstora företag från att 
importera och leda till en betydande snedvridning av konkurrensen. Det föreslås därför att 
denna information ska ingå i den tekniska dokumentationen.

Ändringsförslag 258
Franz Obermayr

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Innan en produkt släpps ut på 
marknaden ska importörerna säkerställa att 
produkten uppfyller det allmänna 
säkerhetskravet i artikel 4 och att 
tillverkaren har uppfyllt kraven i 
artikel 8.4, 8.6 och 8.7.

1. Innan en produkt släpps ut på 
marknaden ska importörerna säkerställa att 
produkten uppfyller det allmänna 
säkerhetskravet i artikel 4 och att 
tillverkaren har uppfyllt kraven i artikel 8,
och i synnerhet att den av tillverkaren 
tillhandahållna tekniska 
dokumentationen uppfyller kraven enligt 
artikel 8.4 när det gäller de eventuella 
riskerna hos produkten.

Or. de

Ändringsförslag 259
Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Innan en produkt släpps ut på 
marknaden ska importörerna säkerställa att 
produkten uppfyller det allmänna 

1. Innan en produkt släpps ut på 
marknaden ska importörerna säkerställa att 
produkten uppfyller det allmänna 
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säkerhetskravet i artikel 4 och att 
tillverkaren har uppfyllt kraven i 
artikel 8.4, 8.6 och 8.7.

säkerhetskravet i artikel 4 och att 
tillverkaren har uppfyllt kraven i artikel 8
och att den tekniska dokumentation som 
upprättats av tillverkaren i enlighet med 
artikel 8.4 överensstämmer med 
produktens potentiella risker.

Or. en

Motivering

Importören spelar en viktig roll eftersom importören ansvarar för den produkt importören 
släpper ut på den europeiska marknaden. Därför är det viktigt för importörer att innan en 
produkt släpps ut på marknaden säkerställa att flera krav har uppfyllts, särskilt att den 
vederbörliga överensstämmelsebedömningen har utförts, att tillverkaren har upprättat 
lämplig teknisk dokumentation och att de erforderliga överensstämmelsemärkena har 
anbringats på produkten.

Ändringsförslag 260
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

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 eller på en 
webbplats som tydligt anges på produkten 
eller dess förpackning eller dokument som 
medföljer produkten. De ska se till att 
eventuell tilläggsmärkning inte skymmer 
information i tillverkarens märkning.

Or. en

(Se ändringsförslag för artikel 8.7 av samma förslagsställare.)

Motivering

Särskilt för små produkter (t.ex. strumpor) och produkter som kan säljas separat som enstaka 
artiklar (t.ex. golfbollar) kommer de föreslagna skyldigheterna att leda till höga 
extrakostnader eftersom uppgifterna måste tillhandahållas i separata dokument. Införandet 
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av en webbplats där ytterligare information kan inhämtas skulle vara mer kostnadseffektivt 
och miljövänligt.

Ändringsförslag 261
Philippe Juvin, Nora Berra, Raffaele Baldassarre

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

3. Importörerna ska ange namn, registrerat 
firmanamn eller registrerat varumärke och 
en kontaktadress på produkten eller på 
förpackningen eller på ett medföljande 
dokument. De ska se till att obligatorisk 
information eller säkerhetsrelaterad 
information som tillhandahålls av
tillverkaren inte skyms.

Or. en

Motivering

Syftet med strykningen av ”om detta inte är möjligt” är avsedd att ge importörerna större 
flexibilitet i genomförandet av bestämmelsen i artikel 10.3 (de kan ange informationen på 
förpackningen – och inte nödvändigtvis på produkten – och behöver därigenom inte öppna 
förpackningen). Ändringen av den sista meningen är avsedd att täcka andra sätt som kan 
göra att viktig information skyms (inte bara genom användning av etiketter, eftersom det kan 
ske genom att exempelvis använda en annan förpackning). Den information som avses i 
bestämmelsen bör dessutom inte begränsas till information som tillhandahålls på etiketten.

Ändringsförslag 262
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Importörerna ska se till att deras 
produkter bär ett typ-, tillverkningsparti-
eller serienummer eller någon annan 
beteckning som möjliggör deras 
identifiering och som är väl synlig och 
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lättläst för konsumenterna, eller, om 
produktens storlek eller beskaffenhet inte 
tillåter detta, att de erforderliga 
uppgifterna tillhandahålls på 
förpackningen eller i ett dokument som 
åtföljer produkten.

Or. en

Ändringsförslag 263
Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Importörerna ska se till att deras 
produkter bär ett typ-, tillverkningsparti-
eller serienummer eller någon annan 
beteckning som möjliggör deras 
identifiering och som är väl synlig och 
lättläst för konsumenterna, eller att de 
erforderliga uppgifterna tillhandahålls på 
förpackningen eller i ett dokument som 
åtföljer produkten.

Or. en

Ändringsförslag 264
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Importörerna ska se till att produkten 
åtföljs av bruksanvisningar och 
säkerhetsföreskrifter på ett språk som lätt 
kan förstås av konsumenterna och som 
bestämts av den medlemsstat där produkten 
tillhandahålls på marknaden, utom om 
produkten kan användas på ett säkert sätt 

4. Importörerna ska se till att produkten 
åtföljs av bruksanvisningar och 
säkerhetsföreskrifter på ett språk eller ett 
visuellt format som lätt kan förstås av 
konsumenterna och som bestämts av den 
medlemsstat där produkten tillhandahålls 
på marknaden, utom om produkten kan 
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och som tillverkaren avsett utan sådana 
anvisningar och säkerhetsföreskrifter.

användas på ett säkert sätt och som 
tillverkaren avsett utan sådana anvisningar 
och säkerhetsföreskrifter.

Or. en

Motivering

Översättningen till alla EU-språk kan i vissa fall effektivt ersättas av instruktioner i form av 
serieteckningar och piktogram. Dessa innovativa lösningar är bra och attraktiva alternativ 
till den tekniska vokabulär som används i instruktionerna för vissa produkter.

Ändringsförslag 265
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. För att skydda konsumenternas hälsa och 
säkerhet ska importörerna, i proportion till 
de risker som en produkt utgör, utföra 
stickprovsundersökningar av produkter på 
marknaden, granska klagomål och 
registerföra klagomål, 
icke-överensstämmande produkter och 
produktåterkallelser, samt informera 
tillverkarna och distributörerna om all 
sådan övervakning.

6. För att skydda konsumenternas hälsa och 
säkerhet ska importörerna, i proportion till 
de risker som en produkt utgör, utföra 
stickprovsundersökningar minst en gång 
per år av representativa stickprov av 
saluförda produkter på marknaden som 
valts ut slumpmässigt under kontroll av 
en person som utsetts av rättsväsendet, en 
myndighet eller annan kvalificerad 
person som utsetts av respektive 
medlemsstat, granska klagomål och 
registerföra klagomål, 
icke-överensstämmande produkter och 
produktåterkallelser, samt informera 
tillverkarna och distributörerna om all 
sådan övervakning.

Or. en

Ändringsförslag 266
Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. För att skydda konsumenternas hälsa och 
säkerhet ska importörerna, i proportion till 
de risker som en produkt utgör, utföra 
stickprovsundersökningar av produkter på 
marknaden, granska klagomål och 
registerföra klagomål, 
icke-överensstämmande produkter och 
produktåterkallelser, samt informera 
tillverkarna och distributörerna om all 
sådan övervakning.

6. För att skydda konsumenternas hälsa och 
säkerhet ska importörerna, i proportion till 
de risker som en produkt utgör, utföra 
stickprovsundersökningar minst en gång 
per år av representativa stickprov av 
saluförda produkter på marknaden som 
valts ut slumpmässigt under kontroll av 
en person som utsetts av rättsväsendet, en 
myndighet eller annan kvalificerad 
person som utsetts av respektive 
medlemsstat, granska klagomål och 
registerföra klagomål, 
icke-överensstämmande produkter och 
produktåterkallelser, samt informera 
tillverkarna och distributörerna om all 
sådan övervakning. I synnerhet ska 
importörerna utföra testning under 
samma betingelser av produkter som är 
eller har varit föremål för ett beslut av 
kommissionen på grundval av artikel 12 i 
förordningen om marknadskontroll av 
produkter. 

Or. en

Ändringsförslag 267
Wim van de Camp

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. För att skydda konsumenternas hälsa och 
säkerhet ska importörerna, i proportion till 
de risker som en produkt utgör, utföra 
stickprovsundersökningar av produkter på 
marknaden, granska klagomål och 
registerföra klagomål, 
icke-överensstämmande produkter och 
produktåterkallelser, samt informera 
tillverkarna och distributörerna om all 
sådan övervakning.

6. För att skydda konsumenternas hälsa och 
säkerhet ska importörerna, i proportion till 
de risker som en produkt utgör, utföra 
stickprovsundersökningar minst en gång 
per år av representativa stickprov av 
saluförda produkter på marknaden som 
valts ut slumpmässigt under kontroll av 
en person som utsetts av rättsväsendet, en 
myndighet eller annan kvalificerad 
person som utsetts av respektive 
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medlemsstat, granska klagomål och 
registerföra klagomål, 
icke-överensstämmande produkter och 
produktåterkallelser, samt informera 
tillverkarna och distributörerna om all 
sådan övervakning. I synnerhet ska 
importörerna utföra testning under 
samma betingelser av produkter som är 
eller har varit föremål för ett beslut av 
kommissionen på grundval av artikel 12 i 
förordningen om marknadskontroll av 
produkter.

Or. en

Motivering

Samma motivering som för artikel 6a (ny).

Ändringsförslag 268
Constance Le Grip

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. För att skydda konsumenternas hälsa och 
säkerhet ska importörerna, i proportion till 
de risker som en produkt utgör, utföra 
stickprovsundersökningar av produkter på 
marknaden, granska klagomål och 
registerföra klagomål, 
icke-överensstämmande produkter och 
produktåterkallelser, samt informera 
tillverkarna och distributörerna om all 
sådan övervakning.

6. För att skydda konsumenternas hälsa och 
säkerhet ska importörerna, i proportion till 
de risker som en produkt utgör, utföra 
representativa stickprovsundersökningar 
av slumpmässigt utvalda produkter på 
marknaden, granska klagomål och 
registerföra klagomål, 
icke-överensstämmande produkter och 
produktåterkallelser, samt informera 
tillverkarna och distributörerna om all 
sådan övervakning.

Or. en

Ändringsförslag 269
Jürgen Creutzmann
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Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Importörer som anser eller har skäl att 
tro att en produkt som de har släppt ut på 
marknaden inte är säker eller på annat sätt 
inte överensstämmer med denna förordning 
ska omedelbart vidta de korrigerande 
åtgärder som krävs för att få produkten att 
överensstämma med kraven eller, om så är 
lämpligt, för att dra tillbaka eller återkalla 
produkten. Om produkten inte är säker ska 
importörerna dessutom omedelbart 
underrätta marknadskontrollmyndigheterna 
i de medlemsstater där de har 
tillhandahållit produkten, och lämna 
detaljerade uppgifter i synnerhet om risken 
för hälsa och säkerhet och om de 
korrigerande åtgärder som vidtagits.

7. Importörer som anser eller har skäl att 
tro att en produkt som de har släppt ut på 
marknaden inte är säker eller på annat sätt 
inte överensstämmer med denna förordning 
ska omedelbart vidta de korrigerande 
åtgärder som krävs för att få produkten att 
överensstämma med kraven eller, enligt 
vad som är lämpligt, för att dra tillbaka 
eller återkalla produkten. Om produkten 
inte är säker ska importörerna dessutom 
omedelbart underrätta 
marknadskontrollmyndigheterna i de 
medlemsstater där de har tillhandahållit 
produkten, och lämna detaljerade uppgifter 
i synnerhet om risken för hälsa och 
säkerhet och om de korrigerande åtgärder 
som vidtagits.

Or. en

(Se ändringsförslag för artiklarna 8.9 och 11.5 av samma förslagsställare.)

Motivering

Ordet ”om” ger upphov till rättsosäkerhet, eftersom det kan uppfattas som att det innebär ett 
ytterligare villkor för användningen av korrigerande åtgärder.

Ändringsförslag 270
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Importörer som anser eller har skäl att 
tro att en produkt som de har släppt ut på 
marknaden inte är säker eller på annat sätt 
inte överensstämmer med denna förordning 
ska omedelbart vidta de korrigerande 
åtgärder som krävs för att få produkten att 

7. Importörer som anser eller har skäl att 
tro att en produkt som de har släppt ut på 
marknaden inte är säker eller på annat sätt 
inte överensstämmer med denna förordning 
ska omedelbart vidta de korrigerande 
åtgärder som krävs för att få produkten att 
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överensstämma med kraven eller, om så är 
lämpligt, för att dra tillbaka eller återkalla 
produkten. Om produkten inte är säker 
ska importörerna dessutom omedelbart 
underrätta marknadskontrollmyndigheterna 
i de medlemsstater där de har 
tillhandahållit produkten, och lämna 
detaljerade uppgifter i synnerhet om risken 
för hälsa och säkerhet och om de 
korrigerande åtgärder som vidtagits.

överensstämma med kraven eller för att dra 
tillbaka eller återkalla produkten. 
Importörerna ska dessutom omedelbart 
underrätta marknadskontrollmyndigheterna 
i de medlemsstater där de har 
tillhandahållit produkten, och lämna 
detaljerade uppgifter i synnerhet om risken 
för hälsa och säkerhet och om de 
korrigerande åtgärder som vidtagits.

Or. en

Ändringsförslag 271
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Importörer som anser eller har skäl att 
tro att en produkt som de har släppt ut på 
marknaden inte är säker eller på annat sätt 
inte överensstämmer med denna förordning 
ska omedelbart vidta de korrigerande 
åtgärder som krävs för att få produkten att 
överensstämma med kraven eller, om så är 
lämpligt, för att dra tillbaka eller återkalla 
produkten. Om produkten inte är säker ska 
importörerna dessutom omedelbart 
underrätta marknadskontrollmyndigheterna 
i de medlemsstater där de har 
tillhandahållit produkten, och lämna 
detaljerade uppgifter i synnerhet om risken 
för hälsa och säkerhet och om de 
korrigerande åtgärder som vidtagits.

7. Importörer som anser eller har skäl att 
tro att en produkt som de har släppt ut på 
marknaden inte är säker eller på annat sätt 
inte överensstämmer med denna förordning 
ska omedelbart vidta de korrigerande 
åtgärder som krävs för att få produkten att 
överensstämma med kraven eller, om så är 
lämpligt, för att dra tillbaka eller återkalla 
produkten. Om produkten inte är säker ska 
importörerna dessutom omedelbart 
underrätta marknadskontrollmyndigheterna 
i de medlemsstater där de har 
tillhandahållit produkten, och lämna 
detaljerade uppgifter i synnerhet om risken 
för hälsa och säkerhet och om de 
korrigerande åtgärder som vidtagits. I 
brådskande fall, eller om tillverkaren inte 
fullgör sin skyldighet, ska 
medlemsstaterna ålägga importören att 
vidta korrigerande åtgärder enligt 
artikel 9.3 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr [.../... av den ... 
om marknadskontroll av produkter]*.
__________________
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* EUT: Infoga här nummer, datum och 
referens för förordningen om 
marknadskontroll av produkter 
(2013/0048).

Or. de

Ändringsförslag 272
Franz Obermayr

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Importörer som anser eller har skäl att 
tro att en produkt som de har släppt ut på 
marknaden inte är säker eller på annat sätt 
inte överensstämmer med denna förordning 
ska omedelbart vidta de korrigerande 
åtgärder som krävs för att få produkten att 
överensstämma med kraven eller, om så är 
lämpligt, för att dra tillbaka eller återkalla 
produkten. Om produkten inte är säker
ska importörerna dessutom omedelbart 
underrätta marknadskontrollmyndigheterna 
i de medlemsstater där de har 
tillhandahållit produkten, och lämna 
detaljerade uppgifter i synnerhet om risken 
för hälsa och säkerhet och om de 
korrigerande åtgärder som vidtagits.

7. Importörer som anser eller har skäl att 
tro att en produkt som de har släppt ut på 
marknaden inte är säker eller på annat sätt 
inte överensstämmer med denna förordning 
ska omedelbart vidta de korrigerande 
åtgärder som krävs för att få produkten att 
överensstämma med kraven eller för att dra 
tillbaka eller återkalla produkten.
Importörerna ska dessutom omedelbart 
underrätta marknadskontrollmyndigheterna 
i de medlemsstater där de har 
tillhandahållit produkten, och lämna 
detaljerade uppgifter i synnerhet om risken 
för hälsa och säkerhet och om de 
korrigerande åtgärder som vidtagits.

Or. de

Ändringsförslag 273
Preslav Borissov

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Importörer som anser eller har skäl att 
tro att en produkt som de har släppt ut på 

7. Importörer som anser eller har skäl att 
tro att en produkt som de har släppt ut på 
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marknaden inte är säker eller på annat sätt 
inte överensstämmer med denna förordning 
ska omedelbart vidta de korrigerande 
åtgärder som krävs för att få produkten att 
överensstämma med kraven eller, om så är 
lämpligt, för att dra tillbaka eller återkalla 
produkten. Om produkten inte är säker ska 
importörerna dessutom omedelbart 
underrätta marknadskontrollmyndigheterna 
i de medlemsstater där de har 
tillhandahållit produkten, och lämna 
detaljerade uppgifter i synnerhet om risken 
för hälsa och säkerhet och om de 
korrigerande åtgärder som vidtagits.

marknaden inte är säker eller på annat sätt 
inte överensstämmer med denna förordning 
ska omedelbart vidta de korrigerande 
åtgärder som krävs för att få produkten att 
överensstämma med kraven eller, om så är 
lämpligt, för att dra tillbaka eller återkalla 
produkten. De ska också vidta lämpliga 
åtgärder för att varna konsumenter för 
den fara som denna produkt kan innebära 
för dem. Om produkten inte är säker ska 
importörerna dessutom omedelbart 
underrätta marknadskontrollmyndigheterna 
i de medlemsstater där de har 
tillhandahållit produkten, och lämna 
detaljerade uppgifter i synnerhet om risken 
för hälsa och säkerhet och om de 
korrigerande åtgärder som vidtagits.

Or. en

Ändringsförslag 274
Philippe Juvin, Nora Berra, Raffaele Baldassarre

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Importörer som anser eller har skäl att 
tro att en produkt som de har släppt ut på 
marknaden inte är säker eller på annat sätt 
inte överensstämmer med denna förordning 
ska omedelbart vidta de korrigerande 
åtgärder som krävs för att få produkten att 
överensstämma med kraven eller, om så är 
lämpligt, för att dra tillbaka eller återkalla 
produkten. Om produkten inte är säker ska 
importörerna dessutom omedelbart 
underrätta marknadskontrollmyndigheterna 
i de medlemsstater där de har 
tillhandahållit produkten, och lämna 
detaljerade uppgifter i synnerhet om risken 
för hälsa och säkerhet och om de 
korrigerande åtgärder som vidtagits.

7. Importörer som anser eller har skäl att 
tro att en produkt som de har släppt ut på 
marknaden inte är säker eller på annat sätt 
inte överensstämmer med denna förordning 
ska omedelbart vidta de korrigerande 
åtgärder som krävs för att få produkten att 
överensstämma med kraven eller, om så är 
lämpligt, för att dra tillbaka eller återkalla 
produkten. Om produkten inte är säker ska 
importörerna dessutom omedelbart 
underrätta marknadskontrollmyndigheterna 
i de medlemsstater där de har 
tillhandahållit produkten och lämna 
detaljerade uppgifter, i synnerhet om risken 
för hälsa och säkerhet och om de 
korrigerande åtgärder som vidtagits samt 
om resultaten av de korrigerande 
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åtgärderna.

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt att se till att den information som importörer tillhandahåller till 
marknadskontrollmyndigheterna innefattar resultaten av eventuellt vidtagna korrigerande 
åtgärder, för att garantera att marknadskontrollmyndigheterna får tillräcklig information 
(uppföljning). Samma skyldighet bör gälla för tillverkare (artikel 8), importörer (artikel 10) 
och distributörer (artikel 11).

Ändringsförslag 275
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. 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 begäran göra 
den tillgänglig för 
marknadskontrollmyndigheterna.

8. Under fem år efter det att en produkt
har släppts ut på marknaden ska
importörerna se till att relevanta delar av 
den tekniska dokumentationen på begäran
kan göras tillgängliga i elektronisk eller 
fysisk form för 
marknadskontrollmyndigheterna.

Or. en

(Se artikel R4.8 i beslut (EG) nr 768/2008 och ändringsförslag för artikel 8.5 från samma 
förslagsställare.)

Motivering

I beslut (EG) nr 768/2008 föreskrivs att ”under... [perioden ska anges, perioden ska stå i 
proportion till produktens livscykel och risknivån], ... och se till att dessa myndigheter på 
begäran kan få tillgång till den tekniska dokumentationen”. Den föreslagna perioden på 
tio år överstiger uppenbart livscykeln för de flesta konsumentprodukter och bör därför kortas. 
I begäran bör de risker som identifieras i samband med den berörda produkten anges.

Ändringsförslag 276
Ashley Fox
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Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. 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 begäran göra 
den tillgänglig för 
marknadskontrollmyndigheterna.

8. Importörerna ska se till att den tekniska 
dokumentationen på begäran kan göras
tillgänglig för 
marknadskontrollmyndigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 277
Raffaele Baldassarre

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. 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 begäran göra 
den tillgänglig för 
marknadskontrollmyndigheterna.

8. Importörerna ska se till att den tekniska 
dokumentationen för en produkt under 
tio år efter det att produkten har släppts ut 
på marknaden kan göras tillgänglig för 
marknadskontrollmyndigheterna.

Or. en

Motivering

Förordningen om konsumentprodukters säkerhet bör inte vara striktare än harmoniserad 
lagstiftning. Därför bör importörer inte vara skyldiga att bevara den tekniska 
dokumentationen utan i stället vara skyldiga att på begäran tillhandahålla den till 
myndigheterna.

Ändringsförslag 278
Wim van de Camp

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

8a. Importörer ska upprätta förteckningar 
över sina produktmodeller, med ett foto, 
och göra dem tillgängliga för allmänheten 
och för andra ekonomiska aktörer på ett 
lämpligt sätt, särskilt för produkter som är 
föremål för ett kommissionsbeslut enligt 
artikel 12 i förordningen om 
marknadskontroll av produkter och för 
produkter som har utbredd distribution. 
Importören ska på begäran tillhandahålla 
bevis för att det finns väsentliga skillnader 
mellan importörens modeller till 
marknadskontrollmyndigheterna samt till 
varje ekonomisk aktör som importören 
distribuerar sina produkter till. 

Or. en

Ändringsförslag 279
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När en distributör tillhandahåller en 
produkt på marknaden ska distributören 
agera med vederbörligt iakttagande av 
kraven i denna förordning.

1. Innan en distributör tillhandahåller en 
produkt på marknaden ska distributören 
agera med vederbörligt iakttagande av 
kraven i denna förordning.

Or. de

Ändringsförslag 280
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Innan distributörerna tillhandahåller en 
produkt på marknaden ska de kontrollera 
att tillverkaren och importören har uppfyllt 
kraven i artiklarna 8.6, 8.7, 8.8, 10.3 
och 10.4.

2. Innan distributörerna tillhandahåller en 
produkt på marknaden ska de kontrollera 
att produkten innehåller den information 
som krävs av tillverkaren och importören i 
artiklarna 8.6, 8.7, 8.8, 10.3 och 10.4.

Or. en

Motivering

Den ändrade formuleringen klargör att distributörer inte behöver utvärdera riktigheten av 
information som tillhandahållits av tillverkaren/importören. Distributörerna (särskilt små och 
medelstora företag) är inte utrustade för att utföra sådana tekniska utvärderingar. 
Distributörerna bör endast behöva kontrollera att de erforderliga uppgifterna finns. Detta 
skulle göra det möjligt för alla distributörer, särskilt små och medelstora företag, att tillämpa 
förordningen på ett mer effektivt och rättssäkert sätt.

Ändringsförslag 281
Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Innan distributörerna tillhandahåller en 
produkt på marknaden ska de kontrollera 
att tillverkaren och importören har uppfyllt 
kraven i artiklarna 8.6, 8.7, 8.8, 10.3 
och 10.4.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 282
Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Innan distributörerna tillhandahåller en 
produkt på marknaden ska de kontrollera 
att tillverkaren och importören har 
uppfyllt kraven i artiklarna 8.6, 8.7, 8.8, 
10.3 och 10.4.

2. Innan distributörerna tillhandahåller en 
produkt på marknaden ska de kontrollera 
att produkten är försedd med de uppgifter 
som avses i artikel 8.6 och 8.7 samt 
artikel 10.3 och åtföljs av sådana 
uppgifter som avses i artiklarna 8.8 
och 10.4.

Or. it

Ändringsförslag 283
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Innan distributörerna tillhandahåller en 
produkt på marknaden ska de kontrollera 
att tillverkaren och importören har uppfyllt 
kraven i artiklarna 8.6, 8.7, 8.8, 10.3 
och 10.4.

2. Innan distributörerna tillhandahåller en 
produkt på marknaden ska de med all 
erforderlig omsorg kontrollera att 
tillverkaren och importören har uppfyllt 
kraven i artiklarna 8.6, 8.7, 8.8, 10.3 
och 10.4.

Or. de

Motivering

Anpassning till artikel 10a i direktiv 2011/65/EU. Av proportionalitetsskäl bör 
stickprovskontroller vara tillräckliga.

Ändringsförslag 284
Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Innan distributörerna tillhandahåller en 2. Innan distributörerna tillhandahåller en 
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produkt på marknaden ska de kontrollera 
att tillverkaren och importören har 
uppfyllt kraven i artiklarna 8.6, 8.7, 8.8, 
10.3 och 10.4.

produkt på marknaden ska de kontrollera 
att produkten är försedd med de 
märkningar som föreskrivs i
artiklarna 8.6, 8.7 och 10.3 och åtföljs av 
de element som föreskrivs i artiklarna 8.8
och 10.4.

Or. en

Ändringsförslag 285
Philippe Juvin, Nora Berra

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Innan distributörerna tillhandahåller en 
produkt på marknaden ska de kontrollera 
att tillverkaren och importören har uppfyllt 
kraven i artiklarna 8.6, 8.7, 8.8, 10.3 
och 10.4.

2. Innan distributörerna tillhandahåller en 
produkt på marknaden ska de kontrollera 
att tillverkaren och importören har uppfyllt 
kraven i artiklarna 8.6, 8.7, 8.8, 10.3 och 
10.4. Distributörerna ska se till att 
obligatorisk information eller 
säkerhetsrelaterad information som 
tillhandahålls av tillverkaren eller 
importören inte skyms.

Or. en

Motivering

Distributören bör omfattas av samma skyldigheter som importören (artikel 10.3) och får inte 
skymma viktig information som tillhandahållits av tillverkaren eller importören.

Ändringsförslag 286
Raffaele Baldassarre

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Innan distributörerna tillhandahåller en 
produkt på marknaden ska de kontrollera 

2. Innan distributörerna tillhandahåller en 
produkt på marknaden ska de kontrollera 
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att tillverkaren och importören har 
uppfyllt kraven i artiklarna 8.6, 8.7, 8.8, 
10.3 och 10.4.

att produkten är försedd med den 
obligatoriska information som föreskrivs i 
artiklarna 8.6, 8.7, 8.8, 10.3 och 10.4.

Or. en

Motivering

Det gör klargöras att distributören inte kan verifiera att dessa element är sanningsenliga utan 
bara att de finns. 

Ändringsförslag 287
Wim van de Camp

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. För produkter som är eller har varit 
föremål för ett beslut av kommissionen 
enligt artikel 12 i förordningen om 
marknadskontroll av produkter [XREFX], 
ska distributörerna för att skydda 
konsumenternas hälsa och säkerhet 
utföra stickprovsundersökningar minst en 
gång per år av ett representativt stickprov 
av saluförda produkter som valts ut 
slumpmässigt under kontroll av en person 
som utsetts av rättsväsendet, en myndighet 
eller annan kvalificerad person som 
utsetts av respektive medlemsstat.

Or. en

Motivering

Samma motivering som för artikel 6a (ny).

Ändringsförslag 288
Wim van de Camp

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om en distributör anser eller har skäl att 
tro att en produkt inte överensstämmer med 
kraven i denna förordning får distributören 
inte tillhandahålla produkten på marknaden 
förrän den överensstämmer med kraven. 
Om produkten inte är säker ska 
distributören underrätta tillverkaren eller 
importören samt 
marknadskontrollmyndigheten i den 
medlemsstat där distributören är etablerad.

3. Om en distributör anser eller har skäl att 
tro att en produkt inte överensstämmer med 
kraven i denna förordning får distributören 
inte tillhandahålla produkten på marknaden 
förrän den överensstämmer med kraven. 
Om produkten inte är säker ska 
distributören underrätta tillverkaren eller 
importören samt 
marknadskontrollmyndigheten i den 
medlemsstat där distributören är etablerad. 
Om produkten är eller har varit föremål 
för ett beslut av kommissionen enligt 
artikel 12 i förordningen om 
marknadskontroll av produkter, ska 
distributörerna för att skydda 
konsumenternas hälsa och säkerhet 
utföra stickprovsundersökningar minst en 
gång per år av ett representativt stickprov 
av saluförda produkter som valts ut 
slumpmässigt under kontroll av en person 
som utsetts av rättsväsendet, en myndighet 
eller annan kvalificerad person som 
utsetts av respektive medlemsstat.

Or. en

Motivering

Samma motivering som för artikel 6a (ny).

Ändringsförslag 289
Pier Antonio Panzeri

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om en distributör anser eller har skäl att 
tro att en produkt inte överensstämmer med 
kraven i denna förordning får distributören 
inte tillhandahålla produkten på marknaden 
förrän den överensstämmer med kraven. 

3. Om en distributör anser eller har skäl att 
tro att en produkt inte överensstämmer med 
kraven i denna förordning får distributören 
inte tillhandahålla produkten på marknaden 
förrän den överensstämmer med kraven. 
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Om produkten inte är säker ska 
distributören underrätta tillverkaren eller 
importören samt 
marknadskontrollmyndigheten i den 
medlemsstat där distributören är etablerad.

Om produkten inte är säker ska 
distributören underrätta tillverkaren eller 
importören samt 
marknadskontrollmyndigheten i den 
medlemsstat där distributören är etablerad.
Om produkten är eller har varit föremål
för ett beslut av kommissionen enligt 
artikel 12 i förordningen om 
marknadskontroll av produkter (XREFX), 
ska distributörerna för att skydda 
konsumenternas hälsa och säkerhet 
utföra stickprovsundersökningar minst en 
gång per år av ett representativt stickprov 
av saluförda produkter som valts ut 
slumpmässigt under kontroll av en person 
som utsetts av rättsväsendet, en myndighet 
eller annan kvalificerad person som 
utsetts av respektive medlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 290
Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Distributörerna ska, så länge de har 
ansvar för en produkt, se till att lagrings-
eller transportförhållandena inte äventyrar 
produktens överensstämmelse med det 
allmänna säkerhetskravet i artikel 4 samt 
med artiklarna 8.6, 8.7, 8.8, 10.3 och 10.4.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 291
Raffaele Baldassarre

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 4a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. För att skydda konsumenternas hälsa 
och säkerhet kan tillverkarna, i 
proportion till de risker som en produkt 
utgör, göra stickprovsundersökningar av 
produkter som tillhandahålls på 
marknaden.

Or. fr

Motivering

Man bör inte tvinga distributörerna att testa produkterna. Däremot och i linje med nuvarande 
praxis bör förordningen uppmuntra dem till att göra detta, särskilt när det gäller produkter 
som kan medföra vissa risker.

Ändringsförslag 292
Heide Rühle

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Distributörer ska se till att det finns 
förfaranden för att vidta korrigerande 
åtgärder genom att dra tillbaka eller 
återkalla sina produkter och på begäran 
göra dem tillgängliga för 
kontrollmyndigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 293
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Distributörer som anser eller har skäl att 5. Distributörer som anser eller har skäl att 
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tro att en produkt som de har tillhandahållit 
på marknaden inte är säker eller inte 
överensstämmer med artiklarna 8.6, 8.7, 
8.8, 10.3 och 10.4, ska försäkra sig om att 
det vidtas nödvändiga korrigerande 
åtgärder för att få produkten att 
överensstämma med kraven eller i
vederbörlig ordning, för att dra tillbaka 
eller återkalla produkten från marknaden. 
Om produkten inte är säker ska 
distributörerna dessutom omedelbart 
underrätta tillverkaren eller importören 
samt marknadskontrollmyndigheterna i de 
medlemsstater där de har tillhandahållit 
produkten, och lämna detaljerade uppgifter 
i synnerhet om risken för hälsa och 
säkerhet och om de korrigerande åtgärder 
som vidtagits.

tro att en produkt som de har tillhandahållit 
på marknaden inte är säker eller inte 
överensstämmer med artiklarna 8.6, 8.7, 
8.8, 10.3 och 10.4, ska försäkra sig om att 
det vidtas nödvändiga korrigerande 
åtgärder för att få produkten att 
överensstämma med kraven eller i
förekommande fall, för att dra tillbaka 
eller återkalla produkten från marknaden. 
Om produkten inte är säker ska 
distributörerna dessutom omedelbart 
underrätta tillverkaren eller importören 
samt marknadskontrollmyndigheterna i de 
medlemsstater där de har tillhandahållit 
produkten, och lämna detaljerade uppgifter 
i synnerhet om risken för hälsa och 
säkerhet och om de korrigerande åtgärder 
som vidtagits.

Or. en

(Se ändringsförslag till artiklarna 8.9 och 10.7 av samma förslagsställare.)

Motivering

Ordet ”om” ger upphov till rättslig osäkerhet eftersom det kunde uppfattas som ytterligare ett 
villkor för användningen av korrigerande åtgärder.

Ändringsförslag 294
Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Distributörer som anser eller har skäl att 
tro att en produkt som de har tillhandahållit 
på marknaden inte är säker eller inte 
överensstämmer med artiklarna 8.6, 8.7, 
8.8, 10.3 och 10.4, ska försäkra sig om att 
det vidtas nödvändiga korrigerande 
åtgärder för att få produkten att 
överensstämma med kraven eller om så är 
lämpligt för att dra tillbaka eller återkalla 
produkten från marknaden. Om produkten 

(Berör inte den svenska versionen.)
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inte är säker ska distributörerna dessutom 
omedelbart underrätta tillverkaren eller 
importören samt 
marknadskontrollmyndigheterna i de 
medlemsstater där de har tillhandahållit 
produkten, och lämna detaljerade uppgifter 
i synnerhet om risken för hälsa och 
säkerhet och om de korrigerande åtgärder 
som vidtagits.

Or. en

Ändringsförslag 295
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Distributörer som anser eller har skäl att 
tro att en produkt som de har tillhandahållit 
på marknaden inte är säker eller inte 
överensstämmer med artiklarna 8.6, 8.7, 
8.8, 10.3 och 10.4, ska försäkra sig om att 
det vidtas nödvändiga korrigerande 
åtgärder för att få produkten att 
överensstämma med kraven eller om så är 
lämpligt för att dra tillbaka eller återkalla 
produkten från marknaden. Om produkten 
inte är säker ska tillverkarna dessutom 
omedelbart underrätta 
marknadskontrollmyndigheterna i de 
medlemsstater där de har tillhandahållit 
produkten, och lämna detaljerade 
uppgifter, i synnerhet om risken för hälsa 
och säkerhet och om de korrigerande 
åtgärder som vidtagits.

5. Distributörer som anser eller har skäl att 
tro att en produkt som de har tillhandahållit 
på marknaden inte är säker eller inte 
överensstämmer med artiklarna 8.6, 8.7, 
8.8, 10.3 och 10.4, ska försäkra sig om att 
det vidtas nödvändiga korrigerande 
åtgärder för att få produkten att 
överensstämma med kraven eller om så är 
lämpligt för att dra tillbaka eller återkalla 
produkten från marknaden. Om produkten 
inte är säker ska tillverkarna dessutom 
omedelbart underrätta 
marknadskontrollmyndigheterna i de 
medlemsstater där de har tillhandahållit 
produkten, och lämna detaljerade 
uppgifter, i synnerhet om risken för hälsa 
och säkerhet och om de korrigerande 
åtgärder som vidtagits. I brådskande fall, 
eller om distributören inte fullgör sin 
skyldighet, ska medlemsstaterna ålägga 
distributören att vidta korrigerande 
åtgärder enligt artikel 9.3 i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr [.../... av den ... om 
marknadskontroll av produkter]*.
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__________________
* EUT: Infoga här nummer, datum och 
referens för förordningen om 
marknadskontroll av produkter 
(2013/0048).

Or. de

Ändringsförslag 296
Catherine Stihler

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Distributörer som anser eller har skäl att 
tro att en produkt som de har tillhandahållit 
på marknaden inte är säker eller inte 
överensstämmer med artiklarna 8.6, 8.7, 
8.8, 10.3 och 10.4, ska försäkra sig om att 
det vidtas nödvändiga korrigerande 
åtgärder för att få produkten att 
överensstämma med kraven eller om så är 
lämpligt för att dra tillbaka eller återkalla 
produkten från marknaden. Om produkten 
inte är säker ska distributörerna dessutom 
omedelbart underrätta tillverkaren eller 
importören samt 
marknadskontrollmyndigheterna i de 
medlemsstater där de har tillhandahållit 
produkten, och lämna detaljerade uppgifter 
i synnerhet om risken för hälsa och 
säkerhet och om de korrigerande åtgärder 
som vidtagits.

5. Distributörer som anser eller har skäl att 
tro att en produkt som de har tillhandahållit 
på marknaden inte är säker eller inte 
överensstämmer med artiklarna 8.6, 8.7, 
8.8, 10.3 och 10.4, ska försäkra sig om att 
det vidtas nödvändiga korrigerande 
åtgärder för att få produkten att 
överensstämma med kraven eller om så är 
lämpligt för att dra tillbaka eller återkalla 
produkten från marknaden. Distributörer 
ska se till att de har förfaranden för att 
vidta korrigerande åtgärder genom att dra 
tillbaka eller återkalla produkter som de 
har släppt ut på marknaden. Om 
produkten inte är säker ska distributörerna 
dessutom omedelbart underrätta 
tillverkaren eller importören samt 
marknadskontrollmyndigheterna i de 
medlemsstater där de har tillhandahållit 
produkten, och lämna detaljerade uppgifter 
i synnerhet om risken för hälsa och 
säkerhet och om de korrigerande åtgärder 
som vidtagits.

Or. en
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Ändringsförslag 297
Franz Obermayr

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Distributörer som anser eller har skäl att 
tro att en produkt som de har tillhandahållit 
på marknaden inte är säker eller inte 
överensstämmer med artiklarna 8.6, 8.7, 
8.8 och 10.3 och 10.4, ska försäkra sig om 
att det vidtas nödvändiga korrigerande 
åtgärder för att få produkten att 
överensstämma med kraven eller om så är 
lämpligt för att dra tillbaka eller återkalla 
produkten från marknaden. Om produkten 
inte är säker ska distributörerna dessutom 
omedelbart underrätta 
marknadskontrollmyndigheterna i de 
medlemsstater där de har tillhandahållit 
produkten, och lämna detaljerade 
uppgifter, i synnerhet om risken för hälsa 
och säkerhet och om de korrigerande 
åtgärder som vidtagits.

5. Distributörer som anser eller har skäl att 
tro att en produkt som de har tillhandahållit 
på marknaden inte är säker eller inte 
överensstämmer med artiklarna 8.6, 8.7, 
8.8, 10.3, 10.4 och 10.5, ska omedelbart 
tills vidare upphöra med försäljningen 
och försäkra sig om att det vidtas 
nödvändiga korrigerande åtgärder för att få 
produkten att överensstämma med kraven 
eller om så är lämpligt för att dra tillbaka 
eller återkalla produkten från marknaden.
Distributörerna ska dessutom omedelbart 
underrätta marknadskontrollmyndigheterna 
i de medlemsstater där de har 
tillhandahållit produkten, och lämna 
detaljerade uppgifter, i synnerhet om risken 
för hälsa och säkerhet och om de 
korrigerande åtgärder som vidtagits.

Or. de

Ändringsförslag 298
Philippe Juvin, Nora Berra, Raffaele Baldassarre

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Distributörer som anser eller har skäl att 
tro att en produkt som de har tillhandahållit 
på marknaden inte är säker eller inte 
överensstämmer med artiklarna 8.6, 8.7, 
8.8, 10.3 och 10.4, ska försäkra sig om att 
det vidtas nödvändiga korrigerande 
åtgärder för att få produkten att 
överensstämma med kraven eller om så är 
lämpligt för att dra tillbaka eller återkalla 

5. Distributörer som anser eller har skäl att 
tro att en produkt som de har tillhandahållit 
på marknaden inte är säker eller inte 
överensstämmer med artiklarna 8.6, 8.7, 
8.8, 10.3 och 10.4, ska omedelbart försäkra 
sig om att det vidtas nödvändiga 
korrigerande åtgärder för att få produkten 
att överensstämma med kraven eller om så 
är lämpligt för att dra tillbaka eller 
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produkten från marknaden. Om produkten 
inte är säker ska distributörerna dessutom 
omedelbart underrätta tillverkaren eller 
importören samt 
marknadskontrollmyndigheterna i de 
medlemsstater där de har tillhandahållit 
produkten, och lämna detaljerade uppgifter 
i synnerhet om risken för hälsa och 
säkerhet och om de korrigerande åtgärder 
som vidtagits.

återkalla produkten från marknaden. Om 
produkten inte är säker ska distributörerna 
dessutom omedelbart underrätta 
tillverkaren eller importören samt 
marknadskontrollmyndigheterna i de 
medlemsstater där de har tillhandahållit 
produkten, och lämna detaljerade uppgifter 
i synnerhet om risken för hälsa och 
säkerhet och om de korrigerande åtgärder 
som vidtagits och om resultaten av sådana 
korrigerande åtgärder.

Or. en

Motivering

Samma skyldighet när det gäller möjlighet att reagera bör gälla för tillverkare, importörer 
och distributörer (med tillägg av ordet ”omedelbart”). Dessutom är det nödvändigt att se till 
att den information som ges av tillverkare till marknadskontrollmyndigheter inbegriper 
resultaten av de potentiella korrigerande åtgärder som har vidtagits för att garantera lämplig 
information av marknadskontrollmyndigheterna (uppföljning). Samma skyldighet bör gälla 
tillverkare (artikel 8), importörer (artikel 10) och distributörer (artikel 11).

Ändringsförslag 299
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Alternativt kan distributörer begära 
att en yrkessammanslutning som de är 
medlemmar av, eller en 
yrkessammanslutning för den kollektiva 
enheten som de organiserar sig i, 
uppfyller deras skyldigheter enligt denna 
artikel.

Or. en

Ändringsförslag 300
Franz Obermayr
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Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Alternativt kan distributörer 
organisera sig i ett branschförbund för att 
inom denna ram fullgöra de skyldigheter 
som de har enligt denna artikel.

Or. de

Ändringsförslag 301
Wim van de Camp

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Alternativt kan distributörer begära 
att en yrkesorganisation som de är 
medlemmar av, eller en yrkesorganisation 
för den kollektiva enheten som de 
organiserar sig i, uppfyller deras 
skyldigheter enligt denna artikel.

Or. en

Motivering

Vissa distributörer som inte kan eller som inte önskar att direkt garantera efterlevnaden av de 
skyldigheter som beskrivs i denna artikel kan välja att bilda en yrkessammanslutning för att 
till denna sammanslutning överlämna ansvaret att uppfylla skyldigheterna enligt denna 
artikel.

Ändringsförslag 302
Pier Antonio Panzeri

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Alternativt kan distributörer begära 
att en yrkesorganisation som de är 
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medlemmar av, eller en yrkesorganisation 
för den kollektiva enheten som de 
organiserar sig i, uppfyller deras 
skyldigheter enligt denna artikel.

Or. en

Ändringsförslag 303
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 12 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fall där tillverkarnas skyldigheter gäller 
för importörer och distributörer

Övriga skyldigheter för ekonomiska 
aktörer

Or. de

Ändringsförslag 304
Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 12 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fall där tillverkarnas skyldigheter gäller för 
importörer och distributörer

Fall där tillverkarens skyldigheter är 
tillämpliga på importörer och distributörer 
och vice versa

Or. it

Ändringsförslag 305
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 12 – stycke -1 (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

På begäran av ansvarig myndighet i en 
medlemsstat rörande en viss produkts 
överensstämmelse ska de ekonomiska 
aktörerna tillsätta en kontaktperson. 
Denne får vara identisk med den person 
som tillsatts enligt punkt 1.

Or. de

Ändringsförslag 306
Josef Weidenholzer

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De ekonomiska aktörerna ska tillsätta en 
allmänt produktsäkerhetsansvarig person 
och anmäla denne till den ansvariga 
myndigheten i en medlemsstat. 
Medlemsstaterna får utfärda vidare 
bestämmelser om detta.

Or. de

Ändringsförslag 307
Matteo Salvini

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillverkare ska betraktas som importörer 
och ska således omfattas av importörernas 
skyldigheter i artikel 10, om de saluför en 
produkt under eget namn eller varumärke 
som tidigare har släppts ut på 
unionsmarknaden av en annan 
ekonomisk aktör.
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Or. it

Ändringsförslag 308
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Skyldigheten att underrätta 
marknadskontrollmyndigheterna enligt 
artiklarna 8.9, 10.2, 10.7, 11.3 och 11.5 
ska inte gälla när följande villkor är 
uppfyllda:

utgår

a) Endast ett begränsat antal av väl 
identifierade produkter är osäkra.
b) Tillverkaren, importören eller 
distributören kan visa att risken är helt 
under kontroll och inte längre kan hota 
människors hälsa och säkerhet.
c) Anledningen till att produkten utgör en 
risk är av den arten att det inte är till nytta 
för myndigheterna eller allmänheten att 
känna till den.

Or. de

Ändringsförslag 309
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Skyldigheten att underrätta 
marknadskontrollmyndigheterna enligt 
artiklarna 8.9, 10.2, 10.7, 11.3 och 11.5 ska 
inte gälla när följande villkor är uppfyllda:

1. Skyldigheten att underrätta 
marknadskontrollmyndigheterna enligt 
artiklarna 8.9, 10.2, 10.7, 11.3 och 11.5 ska 
inte gälla när tillverkaren, importören eller 
distributören kan bevisa att risken är 
under kontroll och inte längre kan hota 
människors hälsa och säkerhet och att 
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man redan har vidtagit alla korrigerande 
åtgärder för att produkten ska 
överensstämma med kraven eller för att 
dra tillbaka eller återkalla produkten.

Or. it

Ändringsförslag 310
Raffaele Baldassarre

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Skyldigheten att underrätta 
marknadskontrollmyndigheterna enligt 
artiklarna 8.9, 10.2, 10.7, 11.3 och 11.5 ska 
inte gälla när följande villkor är uppfyllda:

1. Skyldigheten att underrätta 
marknadskontrollmyndigheterna enligt 
artiklarna 8.9, 10.2, 10.7, 11.3 och 11.5 ska 
inte gälla när det rör sig om minimala 
risker som är förenliga med 
användningen av produkten och som 
anses som godtagbara och förenliga med 
en hög skyddsnivå när det gäller 
människors säkerhet och hälsa i enlighet 
med artikel 3.1 eller när följande villkor är 
uppfyllda:

Or. fr

Motivering

Här rör det sig om ett förtydligande. Skyldigheten att underrätta 
marknadskontrollmyndigheterna ska inte heller gälla säkra produkter i enlighet med artikel 3, 
dvs. produkter som medför minimala risker som är förenliga med användningen och som 
anses som godtagbara och förenliga med en hög skyddsnivå när det gäller människors 
säkerhet och hälsa.

Ändringsförslag 311
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Endast ett begränsat antal av väl 
identifierade produkter är osäkra.

utgår

Or. it

Ändringsförslag 312
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Tillverkaren, importören eller 
distributören kan visa att risken är helt 
under kontroll och inte längre kan hota 
människors hälsa och säkerhet.

utgår

Or. it

Ändringsförslag 313
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) tillverkaren, importören eller 
distributören kan visa att risken är helt 
under kontroll och inte längre kan hota 
människors hälsa och säkerhet.

b) tillverkaren, importören eller 
distributören kan visa att risken är under
effektiv kontroll och att de kan förhindra
alla hot mot människors hälsa och 
säkerhet.

Or. en

Motivering

Det är i praktiken omöjligt att uppnå fullständig kontroll av riskerna. Ordalydelsen bör 
därför justeras för att uppnå rättslig säkerhet för ekonomiska aktörer.
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Ändringsförslag 314
Ashley Fox

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Tillverkaren, importören eller 
distributören kan visa att risken är helt
under kontroll och inte längre kan hota 
människors hälsa och säkerhet.

b) Tillverkaren, importören eller 
distributören kan visa att risken är under
effektiv kontroll.

Or. en

Ändringsförslag 315
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) anledningen till att produkten utgör en 
risk är av den arten att det inte är till nytta 
för myndigheterna eller allmänheten att 
känna till den.

utgår

Or. en

Motivering

För det första kan risken vara okänd. För det andra kan det, om anledningen till risken är 
känd, vara svårt för ekonomiska aktörer att bedöma om den är av allmänt intresse. Ett sådant 
obligatoriskt villkor skulle skapa rättslig osäkerhet.

Ändringsförslag 316
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Anledningen till att produkten utgör en 
risk är av den arten att det inte är till nytta 
för myndigheterna eller allmänheten att 
känna till den.

utgår

Or. it

Ändringsförslag 317
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen kan genom 
genomförandeakter fastställa vilka 
situationer som uppfyller villkoren i 
punkt 1. Dessa genomförandeakter ska 
antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 19.3.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 318
Heide Rühle

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 20 om fastställande av produkter, 
kategorier eller grupper av produkter för 
vilka risken är låg och för vilka de 
uppgifter som avses i artiklarna 8.7 och 
10.3 därför inte behöver anges på själva 
produkten.

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 319
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 20 om fastställande av produkter, 
kategorier eller grupper av produkter för 
vilka risken är låg och för vilka de 
uppgifter som avses i artiklarna 8.7 och 
10.3 därför inte behöver anges på själva 
produkten.

utgår

Or. it

Ändringsförslag 320
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 20 om fastställande av produkter, 
kategorier eller grupper av produkter för 
vilka risken är låg och för vilka de 
uppgifter som avses i artiklarna 8.7 
och 10.3 därför inte behöver anges på 
själva produkten.

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 20 om fastställande av produkter, 
kategorier eller grupper av produkter för 
vilka risken är låg och för vilka de 
uppgifter som avses i artiklarna 8.7 
och 10.3 därför inte är nödvändiga.

Or. en
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Motivering

Anpassning till ordalydelsen i artiklarna 8.7 och 10.3 enligt vilken de erforderliga 
uppgifterna också kan anges på förpackningen eller i de dokument som åtföljer förpackningen 
när det inte är möjligt att ange dem på själva produkten. 

Ändringsförslag 321
Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 20 om fastställande av produkter, 
kategorier eller grupper av produkter för 
vilka risken är låg och för vilka de 
uppgifter som avses i artiklarna 8.7 och 
10.3 därför inte behöver anges på själva 
produkten.

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 20 om fastställande av produkter, 
kategorier eller grupper av produkter för 
vilka de uppgifter som avses i 
artiklarna 8.7 och 10.3 därför inte behöver 
anges på själva produkten.

Or. en

Motivering

Identifiering av produkterna och av de ekonomiska aktörerna är av grundläggande betydelse. 
För att kunna garantera säkerheten för produkter som har släppts ut på marknaden är det 
viktigt att tydligt identifiera och definiera de enskilda aktörernas skyldigheter och roller. 

Ändringsförslag 322
Bernadette Vergnaud

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De ekonomiska aktörerna ska på begäran 
uppge följande aktörer för 
marknadskontrollmyndigheterna:

1. De ekonomiska aktörerna ska på begäran 
förse marknadskontrollmyndigheterna med 
följande uppgifter:

Or. fr
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Motivering

Uppgifter om produktmängd samt eventuella tillgängliga spårningsuppgifter är särskilt 
användbara vid riskbedömning och kontrollstyrning.

Ändringsförslag 323
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Alla ekonomiska aktörer som har 
levererat en produkt till dem.

a) Alla ekonomiska aktörer som har 
levererat en produkt till dem, slag och 
antal av anskaffade produkter samt alla 
spårbarhetsuppgifter.

Or. de

Ändringsförslag 324
Bernadette Vergnaud

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Alla ekonomiska aktörer som har
levererat en produkt till dem.

a) Identitetsuppgifter för alla ekonomiska 
aktörer som har levererat en produkt till 
dem, samt produktmängd och eventuellt 
andra kompletterande uppgifter som finns 
tillgängliga om spårning.

Or. fr

Motivering

Uppgifter om produktmängd samt eventuella tillgängliga spårningsuppgifter är särskilt 
användbara vid riskbedömning och kontrollstyrning.

Ändringsförslag 325
Josef Weidenholzer
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Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Alla ekonomiska aktörer som de har 
levererat en produkt till.

b) Alla ekonomiska aktörer som de har 
levererat en produkt till, slag och antal av 
levererade produkter samt alla 
spårbarhetsuppgifter.

Or. de

Ändringsförslag 326
Bernadette Vergnaud

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Alla ekonomiska aktörer som de har 
levererat en produkt till.

b) Identitetsuppgifter för alla ekonomiska 
aktörer som de har levererat en produkt till, 
samt produktmängd och eventuellt andra 
kompletterande uppgifter som finns 
tillgängliga om spårning.

Or. fr

Motivering

Uppgifter om produktmängd samt eventuella tillgängliga spårningsuppgifter är särskilt 
användbara vid riskbedömning och kontrollstyrning.

Ändringsförslag 327
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De ekonomiska aktörerna ska kunna ge 
den information som avses i första stycket i 

2. De ekonomiska aktörerna ska kunna ge 
den information som avses i första stycket i 



PE516.922v03-00 148/163 AM\1003186SV.doc

SV

tio år efter att de har fått en produkt 
levererad och i tio år efter att de har
levererat en produkt.

fem år efter att de har fått en produkt 
levererad och i fem år efter att de har 
levererat en produkt.

Or. en

Motivering

Med tanke på det omfattande tillämpningsområdet för produkter som omfattas av denna 
förordning och deras relativt låga risknivå skulle en skyldighet att i tio år behålla uppgifter 
om alla konsumentprodukters leveranskedja vara en oproportionerlig administrativ börda. 
Små och medelstora företag kommer att finna att det är nästan omöjligt att uppfylla sådana 
krav som helt skulle underminera deras förmåga att konkurrera med större företag. 

Ändringsförslag 328
Ashley Fox

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De ekonomiska aktörerna ska kunna ge 
den information som avses i första stycket i 
tio år efter att de har fått en produkt 
levererad och i tio år efter att de har 
levererat en produkt.

2. De ekonomiska aktörerna ska kunna ge 
den information som avses i första stycket 
under en period som innebär en skälig 
bedömning av en produkts livscykel efter 
att de har levererat en produkt.

Or. en

Ändringsförslag 329
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. När ekonomiska aktörer identifierar 
de uppgifter som avses i första stycket ska 
marknadskontrollmyndigheterna 
behandla dessa uppgifter som 
konfidentiella.
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Or. en

Motivering

För många distributörer och grossister är det en företagshemlighet från vem de köper in och 
till vem de levererar. Det är därför nödvändigt att skydda deras leverantörers identitet. De 
uppgifter som tillhandahålls av ekonomiska aktörer bör endast användas av 
marknadskontrollmyndigheterna och det bör inte finnas någon möjlighet för kommersiellt 
känsliga uppgifter att offentliggöras allmänt eller hamna i händerna på konkurrenter.

Ändringsförslag 330
Ashley Fox

Förslag till förordning
Artikel 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 15 utgår
Produkternas spårbarhet

1. För vissa produkter, produktkategorier 
eller produktgrupper som på grund av 
särskilda egenskaper eller särskilda 
distributions- eller 
användningsförhållanden kan utgöra en 
allvarlig risk för människors hälsa och 
säkerhet kan kommissionen kräva att de 
ekonomiska aktörer som släpper ut och 
tillhandahåller sådana produkter på 
marknaden inrättar eller använder ett 
spårbarhetssystem.
2. Spårbarhetssystemet ska innebära att 
man samlar in och elektroniskt lagrar 
uppgifter som gör det möjligt att 
identifiera produkten och de ekonomiska 
operatörer som ingår i leveranskedjan 
samt att man fäster en databärare som ger 
åtkomst till uppgifterna på produkten, på 
dess förpackning eller på ett dokument 
som medföljer produkten.
3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 20 för att
a) fastställa vilka produkter, 
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produktkategorier eller produktgrupper 
som kan utgöra en allvarlig risk för 
människors hälsa och säkerhet enligt 
punkt 1,
b) ange vilka uppgifter som de 
ekonomiska aktörerna ska samla in och 
lagra genom det spårbarhetssystem som 
avses i punkt 2.
4. Kommissionen kan genom 
genomförandeakter fastställa typen av 
databärare och dess placering i enlighet 
med punkt 2. Dessa genomförandeakter 
ska antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 19.3.
5. När kommissionen antar de åtgärder 
som avses i punkterna 3 och 4 ska den 
beakta
a) åtgärdernas kostnadseffektivitet, 
inklusive deras inverkan på företag och i 
synnerhet på små och medelstora företag,
b) kompatibiliteten med 
spårbarhetssystem på internationell nivå.

Or. en

Motivering

Det finns inget bevis på att dessa bestämmelser kommer att ge konsumenterna, 
marknadskontrollmyndigheterna eller de ekonomiska aktörerna något mervärde eller några 
fördelar. Dessa bestämmelser kommer att innebära en kostnad för företagen som inte har 
bedömts och som troligen kommer att överföras till konsumenterna. Dessutom finns det inget 
bevis på att det finns några icke-harmoniserade produkter som inbegriper så stora risker att 
de motiverar denna strategi. Detta är därför oproportionerligt.

Ändringsförslag 331
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För vissa produkter, produktkategorier 1. För vissa produkter, produktkategorier 
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eller produktgrupper som på grund av 
särskilda egenskaper eller särskilda 
distributions- eller 
användningsförhållanden kan utgöra en 
allvarlig risk för människors hälsa och 
säkerhet kan kommissionen kräva att de 
ekonomiska aktörer som släpper ut och 
tillhandahåller sådana produkter på 
marknaden inrättar eller använder ett 
spårbarhetssystem.

eller produktgrupper som på grund av 
särskilda egenskaper eller särskilda 
distributions- eller 
användningsförhållanden kan utgöra en 
allvarlig risk för människors hälsa och 
säkerhet, och efter att i vederbörlig 
ordning ha konsulterat berörda parter, 
kan kommissionen kräva att de 
ekonomiska aktörer som släpper ut och 
tillhandahåller sådana produkter på 
marknaden inrättar eller använder ett 
spårbarhetssystem.

Or. en

Motivering

Innan kommissionen föreslår nya spårbarhetskrav bör den konsultera berörda parter, 
däribland näringslivs- och konsumentorganisationer för att dra nytta av deras expertis och 
för att ta hänsyn till de praktiska konsekvenserna av sådana krav.

Ändringsförslag 332
Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För vissa produkter, produktkategorier 
eller produktgrupper som på grund av 
särskilda egenskaper eller särskilda 
distributions- eller 
användningsförhållanden kan utgöra en 
allvarlig risk för människors hälsa och 
säkerhet kan kommissionen kräva att de 
ekonomiska aktörer som släpper ut och 
tillhandahåller sådana produkter på 
marknaden inrättar eller använder ett 
spårbarhetssystem.

1. För vissa produkter, produktkategorier 
eller produktgrupper och framför allt för 
de produkter som på grund av särskilda 
egenskaper eller särskilda distributions-
eller användningsförhållanden kan utgöra 
en allvarlig risk för människors hälsa och 
säkerhet kan kommissionen kräva att de 
ekonomiska aktörer som släpper ut och 
tillhandahåller sådana produkter på 
marknaden inrättar eller använder ett 
spårbarhetssystem.

Or. en
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Motivering

Det kan vara lämpligt att inrätta ett spårbarhetssystem även för andra produktkategorier 
eftersom identifieringen av produkten och av den ekonomiska operatör som ingår i 
leveranskedjan (t.ex. artikel 15.2) är viktig. 

Ändringsförslag 333
Catherine Stihler

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Spårbarhetssystemet ska innebära att 
man samlar in och elektroniskt lagrar 
uppgifter som gör det möjligt att identifiera 
produkten och de ekonomiska operatörer 
som ingår i leveranskedjan samt att man 
fäster en databärare som ger åtkomst till 
uppgifterna på produkten, på dess 
förpackning eller på ett dokument som 
medföljer produkten.

2. Spårbarhetssystemet ska innebära att 
man samlar in och elektroniskt lagrar 
uppgifter som gör det möjligt att identifiera 
produkten och de ekonomiska operatörer 
som ingår i leveranskedjan samt att man 
fäster en databärare som ger åtkomst till 
uppgifterna på produkten, på dess 
förpackning eller på ett dokument som 
medföljer produkten. Spårbarhetssystemet 
ska inbegripa mekanismer för att 
utsträcka spårbarheten för produkter till 
konsumenten genom frivilliga åtgärder 
som innebär samtycke (”opt-in”). 

Or. en

Ändringsförslag 334
Heide Rühle

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Spårbarhetssystemet ska inbegripa 
mekanismer för att utsträcka 
spårbarheten för produkter till 
konsumenten genom frivilliga åtgärder 
som innebär samtycke (”opt-in”).
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Or. en

Ändringsförslag 335
Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) fastställa vilka produkter, 
produktkategorier eller produktgrupper 
som kan utgöra en allvarlig risk för 
människors hälsa och säkerhet enligt 
punkt 1,

a) fastställa vilka produkter, 
produktkategorier eller produktgrupper 
som bör omfattas av spårbarhetskrav
enligt punkt 1,

Or. en

Motivering

Det kan vara lämpligt att inrätta ett spårbarhetssystem även för andra produktkategorier 
eftersom identifieringen av produkten och av den ekonomiska operatör som ingår i 
leveranskedjan (t.ex. artikel 15.2) är viktig. 

Ändringsförslag 336
Raffaele Baldassarre

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) fastställa vilka produkter, 
produktkategorier eller produktgrupper 
som kan utgöra en allvarlig risk för 
människors hälsa och säkerhet enligt 
punkt 1,

a) fastställa vilka produkter, 
produktkategorier eller produktgrupper 
som kan utgöra en allvarlig risk för 
människors hälsa och säkerhet enligt 
punkt 1. Kommissionen ska i berörda 
delegerade akter ange om den har 
tillämpat den riskbedömningsmetod som 
föreskrivs i beslut 2010/15/EU eller, om 
denna metod inte är lämplig för 
produkten i fråga, ge en utförlig 
beskrivning av den metod som tillämpats.
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Or. fr

Ändringsförslag 337
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen kan begära att en eller 
flera europeiska 
standardiseringsorganisationer utarbetar 
eller fastställer en europeisk standard, som 
syftar till att säkerställa att produkter som 
följer standarden eller delar av den också 
uppfyller med det allmänna säkerhetskravet 
i artikel 4. Kommissionen ska fastställa 
innehållskraven för den europeiska 
standarden samt en tidsfrist för antagandet.

1. Kommissionen kan begära att en eller 
flera europeiska 
standardiseringsorganisationer utarbetar 
eller fastställer en europeisk standard, som 
syftar till att säkerställa att produkter som 
följer standarden eller delar av den också 
uppfyller det allmänna säkerhetskravet i 
artikel 4. Genom att i vederbörlig ordning 
ta hänsyn till de berörda parternas åsikter 
ska kommissionen fastställa 
innehållskraven för den europeiska 
standarden samt en tidsfrist för antagandet.

Or. en

(Se ändringsförslag till skäl 24 av samma förslagsställare.)

Motivering

Kommissionen bör i vederbörlig ordning ta hänsyn till de berörda parternas åsikter när den 
fastställer innehållet i de nya europeiska säkerhetsstandarderna för att se till att sådana 
standarder är relevanta, proportionella och effektiva.

Ändringsförslag 338
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen kan begära att en eller 
flera europeiska 
standardiseringsorganisationer utarbetar 
eller fastställer en europeisk standard, som 
syftar till att säkerställa att produkter som 
följer standarden eller delar av den också 

1. Kommissionen kan begära att en eller 
flera europeiska 
standardiseringsorganisationer utarbetar 
eller fastställer en europeisk standard, som 
syftar till att säkerställa att produkter som 
följer standarden eller delar av den också 
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uppfyller med det allmänna 
säkerhetskravet i artikel 4. Kommissionen 
ska fastställa innehållskraven för den 
europeiska standarden samt en tidsfrist för 
antagandet.

uppfyller med det allmänna 
säkerhetskravet i artikel 4. Kommissionen 
ska fastställa innehållskraven för den 
europeiska standarden samt en tidsfrist för 
antagandet i enlighet med en 
rekommendation från den kommitté som 
avses i artikel 19.1 första stycket.

Or. de

Ändringsförslag 339
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska besluta om en sådan 
begäran som avses i första stycket genom 
ett genomförandebeslut. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 19.3.

Kommissionen ska besluta om en sådan 
begäran som avses i första stycket genom
en delegerad akt i enlighet med artikel 20.

Or. en

(Se ändringsförslag till skäl 27 av samma förslagsställare.)

Motivering

Nya europeiska säkerhetsstandarder för konsumentprodukter som baseras på artikel 4 bör 
betraktas som supplement till den grundläggande rättsakten genom tillägg av icke-väsentliga 
delar i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget. Med tanke på den mycket allmänna 
karaktären hos artikel 4 bör Europaparlamentet och rådet ha möjlighet att återkalla och 
invända mot en fullmakt från kommissionen om nya standarder. Det är därför lämpligt att 
anta fullmakten genom en delegerad akt.

Ändringsförslag 340
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den relevanta europeiska 
standardiseringsorganisationen ska, inom 
en månad efter det att den mottagit den 
begäran som avses i punkt 1, ange om den 
godtar begäran.

2. Den relevanta europeiska 
standardiseringsorganisationen ska, inom 
en månad efter det att den mottagit den 
begäran som avses i punkt 1, ange om den 
godtar begäran. Om 
standardiseringsorganisationen inte 
godtar den begäran som nämns i 
föregående stycke får kommissionen 
anlita andra lämpliga aktörer för detta.

Or. de

Ändringsförslag 341
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om den europeiska standarden uppfyller 
de krav den är avsedd att uppfylla samt det 
allmänna säkerhetskravet i artikel 4 ska 
kommissionen omedelbart offentliggöra en 
hänvisningen till den europeiska 
standarden i Europeiska unionens 
offentliga tidning.

5. Om den europeiska standarden uppfyller 
både de krav den är avsedd att uppfylla 
och det allmänna säkerhetskravet i 
artikel 4, och detta har bekräftats enligt 
artikel 19.3 av den kommitté som avses i 
artikel 19.1 första stycket, ska 
kommissionen omedelbart offentliggöra en 
hänvisning till den europeiska standarden i 
Europeiska unionens offentliga tidning.

Or. de

Ändringsförslag 342
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 18 utgår



AM\1003186SV.doc 157/163 PE516.922v03-00

SV

Påföljder
1. Medlemsstaterna ska föreskriva 
påföljder för överträdelser av 
bestämmelserna i denna förordning och 
ska vidta de åtgärder som krävs för att se 
till att dessa påföljder tillämpas. 
Påföljderna ska vara effektiva, 
proportionella och avskräckande. 
Medlemsstaterna ska anmäla dessa 
bestämmelser till kommissionen senast 
den [insert date - 3 months prior to the 
date of application of this Regulation] och 
alla senare ändringar som gäller dem så 
snart som möjligt.
2. För de påföljder som avses i punkt 1 
ska man beakta företagens storlek och 
särskilt 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

(Se artikel 31 i förordning 2013/0048(COD).)

Motivering

Påföljderna för överträdelser av bestämmelserna om produktsäkerhet bör vara samma för 
alla (harmoniserade och icke-harmoniserade produkter och de som är avsedda för 
konsumenter och yrkesmässiga användare) och bör också tillämpas på överträdelser, 
t.ex. med miljöstandarder. Bestämmelserna om överträdelser bör därför fastställas 
uteslutande i förordningen om marknadskontroll.

Ändringsförslag 343
Ashley Fox

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För de påföljder som avses i punkt 1 
ska man beakta företagens storlek och 

utgår



PE516.922v03-00 158/163 AM\1003186SV.doc

SV

särskilt 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

Proportionaliteten för överträdelser omfattas redan i den mening som säger att ”påföljderna 
ska vara effektiva, proportionella och avskräckande”.

Ändringsförslag 344
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För de påföljder som avses i punkt 1 ska 
man beakta företagens storlek och särskilt 
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.

2. För de påföljder som avses i punkt 1 ska 
man beakta företagens storlek och 
företagens omsättning, men även den 
ekonomiska aktörens faktiska deltagande 
i tillverkningsprocessen och dennes 
förmåga att påverka produktsäkerheten. 
Påföljderna får skärpas om den berörda 
ekonomiska aktören tidigare har begått en 
liknande överträdelse och får inbegripa 
straffrättsliga påföljder för allvarliga 
överträdelser.

Or. it

Ändringsförslag 345
Josef Weidenholzer, Jörg Leichtfried

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För de påföljder som avses i punkt 1 ska 
man beakta företagens storlek och särskilt 
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.

2. För de påföljder som avses i punkt 1 ska 
man beakta företagens storlek och särskilt 
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. Påföljderna får också 
skärpas i proportion till antalet och värdet 
och till den tid under vilken en produkt 
har funnits på marknaden.

Or. de

Ändringsförslag 346
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För de påföljder som avses i punkt 1 ska 
man beakta företagens storlek och särskilt 
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.

2. För de påföljder som avses i punkt 1 ska 
man beakta företagens årsomsättning. 
Påföljderna får skärpas om den berörda 
ekonomiska aktören tidigare har begått en 
liknande överträdelse och får inbegripa 
straffrättsliga påföljder för allvarliga 
överträdelser.

Or. pl

Ändringsförslag 347
Othmar Karas

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För de påföljder som avses i punkt 1 ska 
man beakta företagens storlek och särskilt 
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.

2. För de påföljder som avses i punkt 1 ska 
man beakta företagens omsättning för den 
produkt eller de produkter som inte 
uppfyller kraven och särskilt 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

Ett företags storlek är ingen lämplig hänvisning för att fastställa påföljder. I stället bör 
beloppet baseras på den faktiska omsättningen från produkter som inte uppfyller kraven för 
att inte oproportionerligt bestraffa företagen.

Ändringsförslag 348
Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För de påföljder som avses i punkt 1 ska 
man beakta företagens storlek och särskilt 
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.

2. För de påföljder som avses i punkt 1 ska 
man beakta överträdelsens omfattning, 
företagens storlek och särskilt små och 
medelstora företags situation, men även 
den ekonomiska aktörens faktiska 
deltagande i tillverkningsprocessen och 
dennes förmåga att påverka 
produktsäkerheten. Påföljderna får skärpas 
om den berörda ekonomiska aktören 
tidigare som är ansvarig för det första 
utsläppandet på marknaden har begått en 
liknande överträdelse och får inbegripa 
straffrättsliga påföljder för allvarliga 
överträdelser.

Or. it
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Ändringsförslag 349
Adam Bielan

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För de påföljder som avses i punkt 1 ska 
man beakta företagens storlek och särskilt 
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. 

2. För de påföljder som avses i punkt 1 ska 
man beakta företagens storlek och 
situation. Påföljderna får skärpas om den 
berörda ekonomiska aktören tidigare har
begått en liknande överträdelse och får 
inbegripa straffrättsliga påföljder för 
allvarliga överträdelser. 

Or. pl

Ändringsförslag 350
Raffaele Baldassarre

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För de påföljder som avses i punkt 1 ska 
man beakta företagens storlek och särskilt 
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.

2. För de påföljder som avses i punkt 1 ska 
man beakta överträdelsens omfattning, 
företagens omsättning, företagens storlek 
och särskilt små och medelstora företags 
situation, men även den ekonomiska 
aktörens faktiska deltagande i 
tillverkningsprocessen och dennes 
förmåga att påverka produktsäkerheten. 
Påföljderna får skärpas om den berörda 
ekonomiska aktören som är ansvarig för 
det första utsläppandet på marknaden 
tidigare har begått en liknande överträdelse 
och får inbegripa straffrättsliga påföljder 
för allvarliga överträdelser.

Or. it
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Ändringsförslag 351
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För de påföljder som avses i punkt 1 ska 
man beakta företagens storlek och särskilt 
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.

2. För de påföljder som avses i första 
stycket ska man beakta överträdelsens 
allvar och beloppet för otillbörliga 
inkomster som härrör därifrån. 
Påföljderna får skärpas om den berörda 
ekonomiska aktören tidigare har begått en 
liknande överträdelse och får inbegripa 
straffrättsliga påföljder för allvarliga 
överträdelser.

Or. en

Ändringsförslag 352
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För tillämpningen av artiklarna 16 och 17 i 
denna förordning ska dock kommissionen 
biträdas av den kommitté som inrättats 
genom förordning (EU) nr 1025/2012. Den 
kommittén ska vara en kommitté i den 
mening som avses i förordning (EU) 
nr 182/2011.

För tillämpningen av artiklarna 16 och 17 i 
denna förordning ska dock kommissionen 
biträdas av den kommitté som inrättats 
genom förordning (EU) nr 1025/2012. Den 
kommittén ska vara en kommitté i den 
mening som avses i förordning (EU) 
nr 182/2011. Ansvarsförhållandena enligt 
artikel 16.1 och artikel 16.5 påverkas inte 
av detta.

Or. de

Ändringsförslag 353
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den delegering av befogenhet som avses 
i artiklarna 13.3 och 15.3 får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller rådet. 
Ett beslut om återkallelse innebär att 
delegeringen av den befogenhet som anges 
i beslutet upphör att gälla. Beslutet får 
verkan dagen efter det att det offentliggörs 
i Europeiska unionens officiella tidning, 
eller vid ett senare datum i beslutet angett 
datum. Det påverkar inte giltigheten av 
delegerade akter som redan har trätt i kraft.

3. Den delegering av befogenheter som 
avses i artikel 15.3 får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller rådet. 
Ett beslut om återkallelse innebär att 
delegeringen av den befogenhet som anges 
i beslutet upphör att gälla. Beslutet får 
verkan dagen efter det att det offentliggörs 
i Europeiska unionens officiella tidning, 
eller vid ett senare datum i beslutet angett 
datum. Det påverkar inte giltigheten av 
delegerade akter som redan har trätt i kraft.

Or. it


