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PR_COD_1amCom

Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar återge delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt, vilka inte har ändrats i förslaget till akt, ska
dessa markeras med fet stil. Eventuella strykningar i sådana delar ska 
markeras enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om marknadskontroll av 
produkter och om ändring av rådets direktiv 89/686/EEG och 93/15/EEG, 
Europaparlamentets och rådets direktiv 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 
99/5/EG, 2000/9/EG, 2000/14/EG, 2001/95/EG, 2004/108/EG, 2006/42/EG, 2006/95/EG, 
2007/23/EG, 2008/57/EG, 2009/48/EG, 2009/105/EG, 2009/142/EG, 2011/65/EU och 
Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 305/2011, (EG) nr 764/2008 och 
(EG) nr 765/2008
(COM(2013)0075 – C7-0043/2013 – 2013/0048(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2013)0075),

– med beaktande av artiklarna 294.2, 33, 114.1 och 207 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0043/2013),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av 
den 22 maj 20131,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 
och yttrandena från utskottet för internationell handel och utskottet för ekonomi och 
valutafrågor (A7-0000/2013).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

                                               
1 Ännu inte offentliggjort i EUT.
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Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Sådan marknadskontroll som omfattas 
av denna förordning bör inte enbart avse 
skydd av hälsa och säkerhet utan även 
tillämpas i samband med sådan 
unionslagstiftning som är avsedd att 
skydda andra allmänintressen genom bl.a. 
reglering av mätnoggrannhet, 
elektromagnetisk kompatibilitet och 
energieffektivitet.

(2) Sådan marknadskontroll som omfattas 
av denna förordning bör inte enbart avse 
skydd av hälsa och säkerhet utan även 
tillämpas i samband med sådan 
unionslagstiftning som är avsedd att 
skydda andra allmänintressen genom bl.a. 
reglering av mätnoggrannhet, 
elektromagnetisk kompatibilitet och
energieffektivitet samt gällande 
miljölagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Att ålägga de myndigheter som svarar 
för kontroll av produkter som förs in på 
unionens marknad att i tillräcklig 
omfattning utföra kontroller bidrar därför 
till en säkrare produktmarknad i unionen.
För att öka de kontrollernas verkan bör
samarbetet och informationsutbytet öka 
mellan de myndigheterna och 
marknadskontrollmyndigheterna i fråga
om produkter som utgör risker.

(20) Att ålägga de myndigheter som svarar 
för kontroll av produkter som förs in på 
unionens marknad att i tillräcklig 
omfattning utföra kontroller bidrar därför 
till en säkrare produktmarknad i unionen.
För att öka de kontrollernas verkan bör de 
myndigheterna och 
marknadskontrollmyndigheterna åläggas 
att samarbeta och utbyta information om 
produkter som utgör risker och produkter 
som inte uppfyller gällande bestämmelser.

Or. en
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Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(21) Marknadskontrollmyndigheterna bör 
ges befogenheter att förstöra produkter, 
göra dem obrukbara eller beordra den 
berörda ekonomiska aktören att förstöra 
dem, om de anser det nödvändigt och 
proportionerligt för att se till att sådana 
varor inte kan utgöra ytterligare risker. Den 
berörda ekonomiska aktören ska svara för 
alla kostnader i samband med sådana 
åtgärder, framför allt de kostnader som 
marknadskontrollmyndigheten ådragit 
sig.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Med tanke på storleken på 
unionsmarknaden för varor, och eftersom 
det inte finns några inre gränser, är det av 
avgörande betydelse att medlemsstaternas 
marknadskontrollmyndigheter vill och kan
samarbeta effektivt med varandra och 
samordna gemensamma stödåtgärder och 
insatser. Därför bör former för ömsesidigt 
bistånd inrättas.

(25) Med tanke på storleken på 
unionsmarknaden för varor, och eftersom 
det inte finns några inre gränser, är det av 
avgörande betydelse att denna förordning 
skapar ramar för medlemsstaternas 
marknadskontrollmyndigheter som gör att 
de kan samarbeta effektivt med varandra 
och samordna gemensamma stödåtgärder 
och insatser. Därför bör former för 
ömsesidigt bistånd inrättas, upprätthållas, 
kontrolleras och vederbörligen 
finansieras.

Or. en
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Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 25a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25a) Kommissionen bör noga kontrollera 
att denna förordning tillämpas 
konsekvent. Kommissionen bör även, i 
förekommande fall, lämna 
rekommendationer till medlemsstaterna 
om den anser att de befogenheter och 
resurser de ger sina 
marknadskontrollmyndigheter är 
otillräckliga för en korrekt tillämpning av 
förordningen.

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 26a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26a) Skador och olyckor medför stora 
sociala och ekonomiska kostnader för 
samhället i stort och för enskilda 
individer. Skade- och olycksförebyggande 
kan förstärkas i första hand genom att 
förbättra skadeövervakningen. På 
grundval av erfarenheterna från projektet 
Jamie (Joint Action on Monitoring 
Injuries in Europe) bör en gemensam 
skadedatabas som täcker hela EU snarast 
inrättas, framför allt eftersom 
Jamie-projektet löper ut 2014. Dessutom 
krävs ett politiskt engagemang för att se 
till att utbytet av skadeuppgifter mellan 
medlemsstaterna får högsta prioritet.

Or. en
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Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(27) Ett europeiskt forum för 
marknadskontroll med företrädare för 
marknadskontrollmyndigheterna bör 
inrättas. Forumet bör fungera som en 
plattform för ett strukturerat samarbete
mellan medlemsstaternas myndigheter 
och vara ett permanent sätt att involvera 
alla berörda parter, däribland 
yrkesorganisationer, 
branschsammanslutningar och 
konsumentorganisationer, för att ta vara på 
tillgänglig information av betydelse för 
marknadskontroller när man utformar, 
genomför och uppdaterar program för 
marknadskontroller.

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Kommissionen bör lämna stöd till 
samarbetet mellan 
marknadskontrollmyndigheterna och 
medverka i forumet. Det bör i förordningen 
anges vilka uppgifter som forumet ska 
utföra. Ett verkställande sekretariat bör 
organisera forumets sammanträden och 
tillhandahålla annat operativt stöd för 
forumets uppgifter.

(28) Kommissionen bör lämna stöd till 
samarbetet mellan 
marknadskontrollmyndigheterna och 
medverka i forumet. Det bör i förordningen 
anges vilka uppgifter som forumet ska 
utföra. Ett verkställande sekretariat bör 
organisera forumets sammanträden och 
tillhandahålla annat operativt stöd för 
forumets uppgifter. För att göra 
marknadskontrollrutinerna enhetliga 
inom unionen och se till att 
marknadskontrollen blir effektivare bör 
kommissionen, när denna förordning ska 
revideras, eventuellt föreslå att forumet 
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får befogenheter att fastställa bindande 
rekommendationer om 
marknadskontrollens kvalitet och rutiner.

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 29a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29a) Mot bakgrund av det ökande antalet 
produkter som cirkulerar på den inre 
marknaden å ena sidan, och å andra 
sidan de begränsningar för de offentliga 
medlen som begränsar möjligheterna att 
kraftigt skärpa den offentliga 
marknadskontrollen i tillräcklig 
omfattning, bör kommissionen undersöka 
om det finns kompletterande, nya och 
innovativa, marknadsbaserade lösningar 
för en effektivare marknadskontroll i 
större skala, såsom tredjepartsgranskning 
av kvalitetskontrollsystem och produkter. 
Kommissionen bör redovisa resultaten av 
sådana överläggningar i den allmänna 
utvärderingsrapport som utarbetas i 
enlighet med artikel 33 i denna 
förordning.

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Medlemsstaterna bör föreskriva 
påföljder för överträdelser av 
bestämmelserna i denna förordning och 

(33) Medlemsstaterna bör föreskriva 
påföljder för överträdelser av 
bestämmelserna i denna förordning och 



PR\939909SV.doc 11/44 PE513.324v01-00

SV

vidta de åtgärder som krävs för att se till att 
påföljderna tillämpas. Påföljderna bör vara 
effektiva, proportionella och avskräckande.

vidta de åtgärder som krävs för att se till att 
påföljderna tillämpas. Påföljderna bör vara 
effektiva, proportionella och avskräckande
och omfatta administrativa påföljder som 
är enhetliga för unionen.
Medlemsstaterna bör tillse att de intäkter 
som drivs in från dessa administrativa 
påföljder avsätts för 
marknadskontrollåtgärder.

Or. en

Motivering

Avskräckande påföljder, inklusive kraftiga böter, för ekonomiska aktörer som avsiktligt inför 
farliga eller icke godkända produkter på den inre marknaden bör införas i hela EU. 
Medlemsstaterna bör betrakta marknadskontrollaktiviteter som en prioriterad åtgärd och 
följaktligen avsätta tillräckliga resurser för de aktiviteterna.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 33a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33a) För att stärka påföljdernas 
avskräckande effekt bör kommissionen 
offentliggöra dem. Dessutom bör de 
ekonomiska aktörer som upprepade 
gånger har överträtt bestämmelserna i 
denna förordning registreras på en 
offentlig svart lista som omfattar hela EU.

Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) Marknadskontrollerna bör åtminstone 
delvis finansieras av avgifter som tas ut av 

(34) Marknadskontrollerna bör åtminstone 
delvis finansieras av avgifter som tas ut av 
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de ekonomiska aktörer som av 
marknadskontrollmyndigheterna åläggs att 
vidta korrigerande åtgärder eller som 
föranleder de myndigheterna att själva 
vidta åtgärder.

de ekonomiska aktörer som av 
marknadskontrollmyndigheterna åläggs att 
vidta korrigerande åtgärder eller som 
föranleder de myndigheterna att själva 
vidta åtgärder. Medlemsstaterna bör se till 
att de intäkter som drivs in från de 
avgifter som tas ut i enlighet med denna 
förordning avsätts för 
marknadskontrollaktiviteter.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör betrakta marknadskontrollaktiviteter som en prioriterad åtgärd och 
följaktligen avsätta tillräckliga resurser för de aktiviteterna.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

medlemsstaterna ska vidta för 
verkningsfull tillämpning, när det inte 
anges något särskilt förfarande i annan 
unionslagstiftning för att hantera riskerna.
Dessutom bör kommissionen få 
befogenheter att införa allmänna metoder 
för riskbedömning och, i förekommande 
fall, riktlinjer för tillämpning av de 
allmänna metoderna på särskilda 
produktkategorier. 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

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 42a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

En särskild hänvisning till försiktighetsprincipen bör införas för att understryka dess stora 
betydelse för denna förordning.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. produkt: ett ämne, en beredning eller en 
vara som framställs genom en 
tillverkningsprocess, med undantag av 
livsmedel, foder, produkter av mänskligt 
ursprung och produkter från växter och 
djur som direkt avser deras framtida 
reproduktion,

Or. en

Motivering

Förtydligar termen ”produkt”.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. tillverkarens representant: fysisk eller 
juridisk person som är etablerad i unionen 
och som enligt skriftlig fullmakt från
tillverkaren har rätt att i dennes ställe 
utföra särskilda uppgifter,

5. tillverkarens representant: fysisk eller 
juridisk person som är etablerad i unionen 
och som enligt skriftlig fullmakt från
tillverkaren har rätt att i dennes ställe 
utföra särskilda uppgifter, som avser den 
sistnämndas skyldigheter enligt relevant 
unionslagstiftning,

Or. en

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

13. produkt som utgör en risk: en produkt 
som
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allmänna säkerheten samt andra 
allmänna intressen i en omfattning som 
går utöver vad som anses rimligt och 
godtagbart under normala eller rimligen 
förutsägbara användningsförhållanden 
för den berörda produkten, inklusive 
användningstid och, i förekommande fall, 
krav som gäller produktens ibruktagande, 
installation och underhåll,

a) inte uppfyller gällande 
unionslagstiftning, eller
b) som kan inverka negativt på personers 
hälsa och säkerhet i allmänhet, hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen, 
konsumentskydd, miljön och den 
allmänna säkerheten samt andra 
allmänna intressen i en omfattning som 
går utöver vad som anses rimligt och 
godtagbart under normala eller rimligen 
förutsägbara användningsförhållanden 
för den berörda produkten, inklusive 
användningstid och, i förekommande fall, 
krav som gäller produktens ibruktagande, 
installation och underhåll,

Or. en

Motivering

När det gäller förordningens syfte förtydligas genom detta ändringsförslag att kraven enligt 
förordningen inte bör begränsas till enbart produktsäkerhet utan måste breddas för att 
omfatta alla andra tekniska områden där kontrollmyndigheterna har att ingripa.

Ändringsförslag 18

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13a. produkt som utgör en framväxande 
risk: en produkt som innebär en nyligen 
upptäckt risk eller en känd risk i nya eller 
obekanta omständigheter och som skulle 
kunna få betydande effekt, men som ännu 
inte kan helt förstås eller kvantifieras,
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Or. en

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

18. unionens harmoniseringslagstiftning: 
unionslagstiftning som harmoniserar 
villkoren för saluföring av produkter
genom att fastställa de utmärkande 
egenskaper som krävs av en produkt 
såsom kvalitetsnivåer, prestanda, säkerhet 
eller dimensioner, inklusive de krav som 
gäller för produkten med avseende på det 
namn under vilket produkten saluförs, 
terminologi, symboler, provning och 
provningsmetoder, förpackning, 
marknadsföring eller märkning och 
förfaranden för bedömning av 
överensstämmelse,

Or. en

Motivering

Förtydligande av termen genom att ange att den lagstiftning som gäller för utsläppande av 
varor på marknaden ska omfattas.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Medlemsstaterna ska rapportera om
marknadskontroller och yttre 
gränskontroller till kommissionen varje år.
De rapporterade uppgifterna ska omfatta 
statistik över antalet och resultatet av
utförda kontroller och delges samtliga 
medlemsstater. Kommissionen ska göra en 
sammanfattning av den information som 
rapporteras till den tillgänglig för 
allmänheten på elektronisk väg och vid 
behov även på annat sätt.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör rapportera om sina aktiviteter till kommissionen. Dessutom bör relevant 
information om de olika medlemsstaternas prestationer göras offentligt tillgänglig.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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Or. en

Motivering

Offentliggörandet av resultaten ingår i punkt 3.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Medlemsstaterna ska ge
marknadskontrollmyndigheterna de 
befogenheter och anförtro dem de resurser 
och medel som krävs för att de ska kunna 
utföra sina uppgifter på rätt sätt och 
rapportera om detta till kommissionen.
Kommissionen ska bedöma om de 
befogenheterna och resurserna är 
tillräckliga för att uppfylla de skyldigheter 
som den enskilda medlemsstatens 
marknadskontrollmyndighet har enligt 
denna förordning och göra resultatet av 
den bedömningen tillgänglig för 
allmänheten på elektronisk väg och vid 
behov även på annat sätt.

Or. en

Motivering

För att garantera en harmoniserad tillämpning av denna förordning i hela EU bör 
kommissionen få i uppdrag att noggrant övervaka dess tillämpning.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Varje medlemsstat ska fastställa 
lämpliga metoder för att se till att de 
marknadskontrollmyndigheter som 
inrättats eller utsetts utbyter information 

3. Marknadskontrollmyndigheterna ska 
utbyta information, samarbeta och
samordna sina verksamheter både 
sinsemellan och med de myndigheter som 
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och att de samarbetar och samordnar sina 
verksamheter både sinsemellan och med de 
myndigheter som ansvarar för kontroll av 
produkter vid unionens yttre gränser.

ansvarar för kontroll av produkter vid 
unionens yttre gränser.

Or. en

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Varje medlemsstat ska informera 
kommissionen om sina 
marknadskontrollmyndigheter och deras 
ansvarsområden samt tillhandahålla 
nödvändiga kontaktuppgifter, och
kommissionen ska vidarebefordra denna 
information till övriga medlemsstater och 
offentliggöra en förteckning över 
marknadskontrollmyndigheter.

4. Varje medlemsstat ska informera 
kommissionen om sina 
marknadskontrollmyndigheter och deras 
ansvarsområden samt tillhandahålla 
nödvändiga kontaktuppgifter. 
Kommissionen ska göra förteckningen 
tillgänglig för allmänheten på elektronisk 
väg och vid behov även på annat sätt.

Or. en

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att förtydliga att kontroller ska utföras även på produkter som 
säljs online.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Marknadskontrollmyndigheterna bör inte tillåtas fördröja informationen till konsumenterna 
om produkter som utgör en risk.

Ändringsförslag 28

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en
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Motivering

En särskild hänvisning till försiktighetsprincipen bör göras.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Genom att bevilja marknadskontrollmyndigheterna ytterligare befogenheter säkras ett 
fullödigt utförande av deras skyldigheter.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) kontrollera att korrigerande åtgärder har 
vidtagits,

b) kontrollera att korrigerande åtgärder har 
vidtagits inom rimlig tid,

Or. en

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

c) följa upp och uppdatera vetenskaplig 
och teknisk kunskap när det gäller 
produktsäkerhet och i vilken utsträckning 
produkterna uppfyller bestämmelserna i 
gällande unionslagstiftning.

Or. en

Motivering

Med tanke på förordningens tillämpningsområde bör kraven inte begränsas till enbart 
produktsäkerhet, utan måste utvidgas till att inkludera alla övriga tekniska områden där 
marknadskontrollmyndigheterna förväntas agera.

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Varje medlemsstat ska varje år utarbeta 
sektorsspecifika program, se över dessa 
program och vid behov uppdatera dem.
Dessa program ska omfatta alla sektorer 
inom vilka myndigheter utför 

2. Varje medlemsstat ska varje år utarbeta 
sektorsspecifika program som bland annat 
bygger på synpunkter från viktiga berörda 
parter, inklusive yrkessammanslutningar, 
branschorganisationer och 
konsumentorganisationer, se över dessa 
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marknadskontroller. program och vid behov uppdatera dem.
Dessa program ska omfatta alla sektorer 
inom vilka myndigheter utför 
marknadskontroller.

Or. en

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska utvärdera de allmänna 
och sektorspecifika programmen och vid 
behov ge rekommendationer till 
medlemsstaterna på grundval av den 
utvärderingen. Kommissionen ska göra 
resultaten av sina utvärderingar och i 
förekommande fall sina 
rekommendationer till medlemsstaterna 
tillgängliga för allmänheten på 
elektronisk väg och vid behov även på 
annat sätt.

Or. en

Motivering

För att garantera en harmoniserad tillämpning av denna förordning i hela EU bör 
kommissionen få i uppdrag att noggrant övervaka dess tillämpning och vid behov ge 
rekommendationer åt medlemsstaterna.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ekonomiska aktörer och, i tillämpliga 
fall, organ för bedömning av 
överensstämmelse ska på begäran ge 
marknadskontrollmyndigheterna sådan 

1. Efter en motiverad begäran ska
ekonomiska aktörer, i enlighet med sina 
respektive roller i leveranskedjan och, i 
tillämpliga fall, inklusive organ för 
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dokumentation och information som dessa 
myndigheter behöver för att utföra sin 
verksamhet, på ett språk som lätt kan 
förstås av dem.

bedömning av överensstämmelse ge 
marknadskontrollmyndigheterna sådan 
dokumentation och information som dessa 
myndigheter behöver för att utföra sin 
verksamhet.

Or. en

Motivering

De olika ekonomiska aktörernas skyldigheter bör definieras tydligare utifrån deras olika 
roller i leveranskedjan.

Ändringsförslag 36

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Tillverkare som är etablerade utanför 
unionen ska utse en auktoriserad 
företrädare som är etablerad inom 
unionen när det gäller att utföra 
marknadskontrollen.

Or. en

Ändringsförslag 37

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Tillverkare och importörer ska ange 
sitt namn, sin registrerade 
handelsbeteckning eller sitt registrerade 
varumärke samt den adress under vilken 
de kan nås på produkten eller, om detta 
inte är möjligt, på dess förpackning eller i 
ett dokument som åtföljer produkten. Den 
uppgivna adressen ska ange en enda 
kontaktpunkt där tillverkaren eller 
importören kan kontaktas.
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Or. en

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Med tanke på förordningens tillämpningsområde bör det klargöras att kraven inte begränsas 
till enbart produktsäkerhet, utan inkluderar alla övriga tekniska områden där 
marknadskontrollmyndigheterna förväntas agera.

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Marknadskontrollmyndigheter får förstöra 
eller på annat sätt göra obrukbara 
produkter som utgör en risk om de anser 
det vara en nödvändig och proportionell 
åtgärd. Kostnaden för en sådan åtgärd ska 
helt eller delvis betalas av den berörda 
ekonomiska aktören.
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Or. en

Motivering

Bruket att ta ut avgifter bör anpassas i förordningen så att det tillämpas enhetligt i hela EU. 
En skyldighet i stället för den frivilliga åtgärden skulle bidra till att uppmuntra 
marknadskontrollmyndigheterna att vidta åtgärder och kan även anses vara avskräckande för 
berörda ekonomiska aktörer.

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Förtydligande för att garantera rättssäkerhet.

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Avgifterna ska beräknas på grundval av 
den faktiska kostnaden för varje 
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marknadskontrollaktivitet och ska 
tillämpas på de ekonomiska aktörer som 
blir föremål för sådana 
marknadskontrollaktiviteter. Avgifterna 
ska inte överskrida de faktiska 
kostnaderna för den utförda 
marknadskontrollaktiviteten och kan helt 
eller delvis återspegla den tid det tog för 
marknadskontrollmyndighetens anställda 
att utföra marknadskontrollerna.

Or. en

Motivering

Bruket att ta ut avgifter bör anpassas i förordningen så att det tillämpas enhetligt i hela EU. 
En skyldighet i stället för den frivilliga åtgärden skulle uppmuntra 
marknadskontrollmyndigheterna att vidta åtgärder och kan även anses vara avskräckande för 
berörda ekonomiska aktörer.

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Motivering

Förtydligande för att garantera rättssäkerhet.

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får i genomförandeakter 
fastställa en allmän riskbedömningsmetod 
och i förekommande fall riktlinjer för 
tillämpning av denna allmänna metod på 
enskilda produktkategorier. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 32.2.

Or. en

Motivering

För att säkra en harmoniserad tillämpning av denna förordning bör kommissionen få 
befogenhet att fastställa ramarna för en allmän riskbedömningsmetod.

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) De krav som föreskrivs i eller med stöd 
av unionens harmoniseringslagstiftning och 
som är tillämplig på produkten och avser 
den potentiella risken, med fullt beaktande 
av de provnings-, inspektions- och 
kalibreringsrapporter eller intyg som 
intygar överensstämmelse och som 
utfärdats av ett organ för bedömning 
av överensstämmelse som ackrediterats 
i enlighet med 
förordning (EG) nr 765/2008.
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Or. en

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En produkt vars övergång till fri 
omsättning har skjutits upp av de 
myndigheter som ansvarar för yttre 
gränskontroll i enlighet med artikel 14 ska 
övergå till fri omsättning om 
marknadskontrollmyndigheterna inom tre 
arbetsdagar efter det att övergången skjutits 
upp inte har begärt att dessa myndigheter 
ska fortsätta att skjuta upp övergången eller 
informerat dem om att produkten inte utgör 
en risk, förutsatt att alla andra krav och 
formaliteter är uppfyllda.

1. En produkt vars övergång till fri 
omsättning har skjutits upp av de 
myndigheter som ansvarar för yttre 
gränskontroll i enlighet med artikel 14 ska 
övergå till fri omsättning om 
marknadskontrollmyndigheterna inom tre 
arbetsdagar efter meddelandet om att 
övergången skjutits upp inte har begärt att 
dessa myndigheter ska fortsätta att skjuta 
upp övergången eller informerat dem om 
att produkten inte utgör en risk, förutsatt att 
alla andra krav och formaliteter är 
uppfyllda.
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Or. en

Motivering

I artikel 14.4 i den föreslagna förordningen anges att myndigheterna med ansvar för 
kontrollerna vid de yttre gränserna omedelbart ska meddela marknadskontrollmyndigheterna 
om alla beslut att skjuta upp övergången till fri omsättning. Det är därför lämpligt att den 
period på tre arbetsdagar som anges i artikel 15.1 börjar från och med meddelandet om 
uppskjutandet.

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Om kraven i unionens 
harmoniseringslagstiftning som är 
tillämplig på produkten när den övergår till 
fri omsättning är uppfyllda och avser den 
potentiella risken, med fullt beaktande av 
de provnings-, inspektions- och 
kalibreringsrapporter eller intyg som 
intygar överensstämmelse och som 
utfärdats av ett organ för bedömning av 
överensstämmelse som är ackrediterat i 
enlighet med förordning (EG) 
nr 765/2008, ska 
marknadskontrollmyndigheterna förutsätta 
att produkten inte utgör en risk. Detta ska 
dock inte hindra dessa myndigheter från att 
beordra de myndigheter som ansvarar för 
yttre gränskontroll att inte tillåta att de 
produkter övergår till fri omsättning för 
vilka det finns bevis för att produkt i själva 
verket utgör en risk, trots sådan 
överensstämmelse.

Or. en

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

6. Marknadskontrollmyndigheterna ska ta 
ut avgifter från den person som anmäler 
produkten för fri omsättning för att helt 
eller delvis täcka kostnaderna för sin 
verksamhet, inklusive provning som 
genomförts för riskbedömningen, när de 
vidtar åtgärder i enlighet med punkt 1.

Avgifterna ska beräknas på grundval av 
den faktiska kostnaden för varje 
marknadskontrollaktivitet och ska 
tillämpas på den person som anmäler 
produkten för fri omsättning och som är 
föremål för sådana 
marknadskontrollaktiviteter. Avgifterna 
ska inte överskrida de faktiska 
kostnaderna för den utförda 
marknadskontrollaktiviteten och kan helt 
eller delvis återspegla den tid det tog för 
marknadskontrollmyndighetens anställda 
att utföra marknadskontrollerna.

Or. en

Motivering

Bruket att ta ut avgifter bör anpassas i förordningen så att det tillämpas enhetligt i hela EU.

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

eventuella skillnader i dess bedömning av 
den risk som produkten utgör och 
eventuella särskilda omständigheter samt 
lämna eventuella kompletterande uppgifter 
med avseende på produkten i fråga.

Or. en

Motivering

Förtydligande för att garantera rättssäkerhet.

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Eftersom produkterna rör sig fritt inom den inre marknaden bör detta onödiga undantag tas 
bort.

Ändringsförslag 51

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Identifiering av risker och deras 
karakteristiska egenskaper.

Or. en
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Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Informations- och 
kommunikationssystemet för 
marknadskontroll får också göras 
tillgängligt för de myndigheter som 
ansvarar för yttre gränskontroll, när så är 
nödvändigt eller lämpligt.

Informations- och 
kommunikationssystemet för 
marknadskontroll ska också göras 
tillgängligt för de myndigheter som 
ansvarar för yttre gränskontroll, när så är 
nödvändigt eller lämpligt.

Or. en

Motivering

Förbättringar när det gäller att sprida information kommer att uppmuntra och stärka 
samarbetet med myndigheter som har hand om kontrollen vid de yttre gränserna.

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Artikel 22
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

För att anpassa till artikel 19.4.

Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det ska finnas ett effektivt samarbete 
och informationsutbyte mellan 
medlemsstaternas 
marknadskontrollmyndigheter, mellan de 
olika myndigheterna inom varje 
medlemsstat och mellan 
marknadskontrollmyndigheterna, 
kommissionen och unionens berörda 
byråer beträffande program för 
marknadskontroll och alla frågor som 
gäller produkter som utgör en risk.

1. Det ska finnas ett effektivt samarbete 
och informationsutbyte mellan 
medlemsstaternas 
marknadskontrollmyndigheter, mellan de 
olika myndigheterna inom varje 
medlemsstat, mellan medlemsstaterna och 
mellan marknadskontrollmyndigheterna, 
kommissionen och unionens berörda 
byråer beträffande program för 
marknadskontroll och alla frågor som 
gäller produkter som utgör en risk.

Or. en

Motivering

Samarbete och utbyte av information mellan olika berörda myndigheter bör inte enbart 
garanteras inom en viss medlemsstat utan också mellan samtliga medlemsstater, eftersom det 
skulle bidra till att öka samarbetet och samordningen mellan de berörda myndigheterna.
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Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Ökat samarbete med de berörda parterna fyller igen viktiga luckor i 
marknadskontrollmyndigheternas tekniska kunskaper, framför allt när det gäller komplicerad 
teknik.

Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Det europeiska forumet för 
marknadskontroll får inrätta ständiga eller 
tillfälliga arbetsgrupper, vilka ska omfatta 
de grupper för administrativt samarbete för 
marknadskontroll som inrättas för 
genomförandet av unionens 
harmoniseringslagstiftning. Organisationer 
som företräder näringslivet, små och 
medelstora företag, konsumenter, 
laboratorier och organ för bedömning av 
överensstämmelse på unionsnivå får
inbjudas att delta i dessa arbetsgrupper som 
observatörer.

6. Det europeiska forumet för 
marknadskontroll får inrätta ständiga eller 
tillfälliga arbetsgrupper, vilka ska omfatta 
de grupper för administrativt samarbete för 
marknadskontroll som inrättas för 
genomförandet av unionens 
harmoniseringslagstiftning. Organisationer 
som företräder näringslivet, små och 
medelstora företag, konsumenter, 
laboratorier och organ för bedömning av 
överensstämmelse på unionsnivå ska
regelbundet och kontinuerligt inbjudas att 
delta i dessa arbetsgrupper som 
observatörer.

Or. en
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Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Artikel 27 – led la (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

la) Att organisera särskilda och 
regelbundna marknadskontrollåtgärder 
för produkter som distribueras online.

Or. en

Ändringsförslag 59

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Vara ackrediterade i enlighet med 
bestämmelserna i 
förordning (EG) nr 765/2008.

Or. en

Motivering

De föreslagna referenslaboratorierna på unionsnivå bör ackrediteras enligt 
förordning (EG) nr 765/2008 för att tillse att de är jämställda med andra ackrediterade organ 
för bedömning av överensstämmelse.

Ändringsförslag 60

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Bidra till att lösa tvister mellan 
medlemsstaternas myndigheter, 
ekonomiska aktörer och organ för 
bedömning av överensstämmelse.

b) Lösa tvister som uppkommer på grund 
av att marknadskontrollmyndigheterna i 
olika medlemsstater, de ekonomiska
aktörerna och organen för bedömning av 
överensstämmelse gör olika 
riskbedömningar.
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Or. en

Ändringsförslag 61

Förslag till förordning
Artikel 31 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska föreskriva påföljder 
för överträdelser av de bestämmelser i 
denna förordning som inför skyldigheter 
för ekonomiska aktörer och för 
överträdelser av de bestämmelser i 
unionens harmoniseringslagstiftning om i 
denna förordning reglerade produkter 
genom vilka det införs skyldigheter för 
ekonomiska aktörer när det i den 
lagstiftningen inte föreskrivs påföljder, och 
de 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.

Medlemsstaterna ska föreskriva regler som 
fastställer lämpliga påföljder för 
överträdelser av de bestämmelser i denna 
förordning som inför skyldigheter för 
ekonomiska aktörer och för överträdelser 
av de bestämmelser i unionens 
harmoniseringslagstiftning om i denna 
förordning reglerade produkter genom 
vilka det införs skyldigheter för 
ekonomiska aktörer när det i den 
lagstiftningen inte föreskrivs påföljder, och 
de ska vidta de åtgärder som krävs för att 
se till att dessa påföljder tillämpas.
Medlemsstaterna ska anmäla dessa 
bestämmelser till kommissionen senast den
... * och alla senare ändringar som
påverkar dem så snart som möjligt.

____________
* OJ: please insert the date: three months 
prior to the date of application of this 
Regulation.

Or. en

Ändringsförslag 62

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



PE513.324v01-00 38/44 PR\939909SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

Avskräckande påföljder, inklusive kraftiga böter, för ekonomiska aktörer som avsiktligt inför 
farliga eller icke godkända produkter på den inre marknaden bör införas i hela EU.

Ändringsförslag 63

Förslag till förordning
Artikel 31 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

För de påföljder som avses i andra stycket 
ska hänsyn tas till hur allvarlig 
överträdelsen är och hur länge den pågått 
samt till företagens storlek och särskilt till 
små och medelstora företags situation.
Påföljderna ska dessutom ta hänsyn till
om den berörda ekonomiska aktören 
tidigare har begått en liknande 
överträdelse. Påföljderna får inbegripa 
straffrättsliga påföljder för allvarliga 
överträdelser.

Or. en

Ändringsförslag 64

Förslag till förordning
Artikel 31 – stycke 2a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska informera 
kommissionen om de påföljder som 
införts enligt denna förordning och 
kommissionen ska så snart som möjligt 
göra den informationen tillgänglig för 
allmänheten på elektronisk väg och vid 
behov på annat sätt. Sanktionen ska 
offentliggöras anonymt när ett 
offentliggörande skulle vålla de berörda 
parterna oproportionellt stor skada.
Kommissionen ska sammanställa, 
uppdatera och offentliggöra en svart lista 
över ekonomiska aktörer som upprepade 
gånger överträder denna förordning.

Or. en

Motivering

Att offentliggöra sanktionerna stärker deras avskräckande effekt. En svart lista som omfattar 
hela EU bör dessutom upprättas med aktörer som upprepade gånger överträder denna 
förordning.

Ändringsförslag 65

Förslag till förordning
Artikel 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast [fem] år efter tillämpningsdagen ska 
kommissionen bedöma tillämpningen av 
denna förordning och överlämna en 
utvärderingsrapport till Europaparlamentet 
och rådet. Rapporten ska bedöma om 
denna förordning har uppnått sina mål, i 
synnerhet när det gäller att säkerställa ett 
effektivare och mer ändamålsenligt 
genomförande av produktsäkerhetsregler 
och unionens harmoniseringslagstiftning, 
förbättra samarbetet mellan 
marknadskontrollmyndigheterna, förstärka 
kontrollen av de produkter som förs in till 
unionen och bättre skydda personers hälsa 

Senast [fem] år efter tillämpningsdagen ska 
kommissionen bedöma tillämpningen av 
denna förordning och överlämna en 
utvärderingsrapport till Europaparlamentet 
och rådet. Rapporten ska bedöma om 
denna förordning har uppnått sina mål, i 
synnerhet när det gäller att säkerställa ett 
effektivare och mer ändamålsenligt 
genomförande av produktsäkerhetsregler 
och unionens harmoniseringslagstiftning, 
förbättra samarbetet mellan 
marknadskontrollmyndigheterna, förstärka 
kontrollen av de produkter som förs in till 
unionen och bättre skydda personers hälsa 
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och säkerhet i allmänhet, hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen, 
konsumentskydd, miljön, den allmänna 
säkerheten och andra allmänna intressen, 
med beaktande av dess inverkan på företag 
och i synnerhet på små och medelstora 
företag.

och säkerhet i allmänhet, hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen, 
konsumentskydd, miljön,
energieffektiviteten, den allmänna 
säkerheten och andra allmänna intressen, 
med beaktande av dess inverkan på företag 
och i synnerhet på små och medelstora 
företag. Rapporten ska dessutom 
undersöka nya och innovativa, 
marknadsbaserade lösningar som skulle 
kunna effektivt komplettera de 
marknadskontrollaktiviteter som utförs av 
marknadskontrollmyndigheterna och 
innehålla, men inte vara begränsade till, 
en undersökning av möjligheterna i 
samband med obligatoriska system för 
tredjepartsgranskning.

Or. en
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MOTIVERING

Inledning

Fri rörlighet för varor är en av fyra hörnpelare för EU:s inre marknad. Den fria rörligheten och 
en korrekt fungerande inre marknad är i slutändan beroende av konsumenternas förtroende. 
De europeiska konsumenterna måste kunna lita på att de produkter de använder är säkra och 
att de uppfyller bestämmelserna i gällande lag, oavsett var produkterna tillverkats och i vilken 
medlemsstat de har köpts in. En effektiv marknadskontroll av god kvalitet bör fungera som 
den yttersta garantin för detta. Den ska se till att produkterna inte utgör någon risk för 
konsumenternas hälsa eller säkerhet eller för personer på arbetsplatsen men också garantera 
att produkterna uppfyller kraven i gällande unionslagstiftning, till exempel reglerna om 
energieffektivitet, bullernivåer eller utsläppsgränser. 

Det blir emellertid allt tydligare att medlemsstaternas marknadskontroll inte klarar av att 
hantera utmaningarna från en växande import till EU och det ökande antalet produkter som 
cirkulerar på den inre marknaden. Enligt kommissionen är det bara cirka 0,3 procent av alla 
varor som importeras till eller frisläpps på marknaden i EU som kontrolleras av 
myndigheterna. Samtidigt förväntas marknadskontrollmyndigheterna möta nya utmaningar 
från till exempel en växande e-handel. 

Situationen försvåras av en komplicerad rättslig struktur, något som även underströks av 
Europaparlamentet i dess resolution av den 8 mars 2011 om omarbetningen av direktivet om 
allmän produktsäkerhet och marknadskontroll1. I resolutionen framhålls att 
”Europaparlamentet anser att den nuvarande lagstiftningsramen för marknadskontroll inte 
innebär tillräcklig samstämdhet och därför bör ses över och samordnas ytterligare.” För 
närvarande brister det i fråga om konsekvens för EU:s produktsäkerhetskrav för å ena sidan 
harmoniserade och å den andra sidan icke-harmoniserade produkter. Samma sak gäller för 
konsumentprodukter och produkter som är avsedda för yrkesmässig användning. En annan 
källa till osäkerhet är bristen på särskilda jämförelsekriterier för icke-harmoniserade 
konsumentprodukter och komplexiteten som orsakas av de olika nivåerna i 
EU:s produktsäkerhetsregler.

I enlighet med detta uppmanade Europaparlamentet i sin resolution av den 8 mars 2011 
kommissionen att upprätta ett gemensamt marknadskontrollsystem för samtliga produkter 
som cirkulerar på den inre marknaden, inklusive de produkter som importeras till EU. Det här 
aktuella förslaget är en följd av denna uppmaning. Förslaget ingår i ett större 
produktsäkerhetspaket som förutom marknadskontroll omfattar ett förslag till förordning om 
allmän produktsäkerhet samt ett meddelande om en flerårig plan för marknadskontrollen.

Föredraganden är på det hela taget mycket positiv till kommissionens förslag och de syften 
den försöker uppnå. Det finns emellertid ett antal områden där föredraganden vill stärka 
förslaget och även lyfta fram några av förslagets viktigaste inslag.

                                               
1 2010/2085 (INI).



PE513.324v01-00 42/44 PR\939909SV.doc

SV

Garanterad säkerhet, men också en jämn spelplan för marknadens aktörer

Föredraganden välkomnar att marknadskontrollen, så som den utformas enligt denna 
förordning, är avsedd att skydda hälsa och säkerhet men även, mer allmänt, genomdrivandet 
av unionslagstiftning som syftar till att skydda andra allmänna intressen, såsom miljö eller 
energieffektivitet. Ärliga aktörer på marknaden gör betydande insatser och avsätter stora 
resurser för att kunna uppfylla kraven i EU:s olika bestämmelser om säkerhet och miljö. 
Marknadskontrollens uppgift är att se till att aktörer som åsidosätter reglerna inte skaffar sig 
en fördelaktigare position på marknaden än de aktörer som respekterar dem. Det är 
marknadskontrollmyndigheterna som ska se till att osäkra eller annars skadliga produkter 
samt produkter som inte uppfyller de lagstadgade kraven identifieras och stängs ute eller tas 
bort från marknaden. Detta ligger i konsumenternas, liksom i de ärliga tillverkarnas, 
importörernas och distributörernas intresse. 

I sina olika ändringsförslag vill föredraganden förtydliga att marknadskontrollen omfattar alla 
de olika aspekter som beskrivs i förordningen.

Eftersom en av de största utmaningarna är de begränsade resurser som medlemsstaterna kan 
avsätta för marknadskontroll, framför allt om man ser till de växande handelsvolymerna, 
föreslår föredraganden att kommissionen som ett led i strävan efter att hitta långsiktiga 
lösningar, bör undersöka nya, innovativa marknadsbaserade lösningar för att komplettera den 
marknadskontroll som för närvarande utförs enbart av myndigheterna. Föredraganden lyfter 
fram tredjepartsgranskningen av ekonomiska aktörers system för kvalitetskontroll och av 
slutprodukter som en av dessa tänkbara lösningar. Kommissionen bör inkludera dessa 
synpunkter i den utvärderingsrapport som den ska utarbeta enligt artikel 33.

Närmare, starkare och bättre fungerande samarbete mellan medlemsstaternas 
kontrollmyndigheter

För närvarande är bristande samordning, samarbete och informationsutbyte mellan de olika 
medlemsstaternas myndigheter för produktsäkerhet och marknadskontroll ett av problemen. 
Kommissionen försöker åtgärda detta genom bestämmelser om att stärka informations- och 
arbetsdelningen samt det ömsesidiga stödet mellan myndigheterna i medlemsstaterna och med 
behöriga myndigheter i tredjeländer.

Informationsutbytet vilar huvudsakligen på två pelare: det redan väletablerade systemet för 
snabbt informationsutbyte om produkter som utgör en risk (Rapex) och informations- och 
kommunikationssystemet för marknadskontroll, som är avsett för utbyte av information av 
mer allmän typ. Utbytet genom informations- och kommunikationssystemet för 
marknadskontroll gör det möjligt för olika marknadskontrollmyndigheter att utnyttja 
varandras erfarenheter och arbete och spara sina bristfälliga resurser, eftersom de till exempel 
inte behöver upprepa tester och utvärderingar som redan har gjorts i någon annan 
medlemsstat. Föredraganden anser att dessa förslag förtjänar ett helhjärtat stöd och föreslår 
endast ett förtydligande av vissa formuleringar i de relevanta artiklarna.

En av de centrala bestämmelserna för bättre samarbete och informationsutbyte är inrättandet 
av Europeiskt forum för marknadskontroll. Forumet är tänkt att fungera som en plattform för 
inbördes samarbete mellan myndigheterna men också för samarbete mellan myndigheterna 
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och de ekonomiska aktörerna samt andra berörda parter såsom konsumentgrupper. 
Föredraganden vill understryka betydelsen av ett kontinuerligt, strukturerat samarbete inom 
ramen för detta forum och skulle vilja stärka dess roll ytterligare i framtiden genom att föreslå 
att forumet nästa gång som förordningen blir föremål för översyn ges behörighet att lämna 
bindande rekommendationer när det konstateras i forumet att sådana krävs för att ytterligare 
stärka marknadskontrollrutinerna inom medlemsstaterna men framför allt vid EU:s yttre 
gränser.

Dessutom bör de olika berörda parternas roller i forumet stärkas och deras regelbundna 
deltagande säkras. Eftersom de förfogar över en mängd marknadsinformation kan olika 
berörda parter tillföra värdefulla erfarenheter och bidra till att definiera särskilda 
problemområden och potentiella lösningar.

Avskräckande sanktioner

I sin resolution från 2011 underströk parlamentet även betydelsen av avskräckande 
sanktioner, bland annat kraftiga böter, för ekonomiska aktörer som avsiktligt inför farliga 
produkter eller produkter som inte uppfyller gällande regler på den inre marknaden. 

De ekonomiska aktörerna måste garanteras en rättvis och jämn spelplan. De som följer 
reglerna ska inte drabbas av systemets oförmåga att straffa dem som avsiktligt inte gör det. 
Dessutom är systemet endast så starkt som sin svagaste länk, och systemet skulle må väl av 
mer harmonisering på detta område. 

För att se till att lagstiftningen verkligen har en avskräckande effekt i EU föreslår 
föredraganden att man inför harmoniserade administrativa påföljder för hela EU. För att 
förstärka den avskräckande effekt som eftersträvas bör de sanktioner som införs enligt 
förordningen även offentliggöras. Föredraganden föreslår dessutom att man upprättar 
en offentlig svart lista över aktörer som upprepade gånger bryter mot förordningens 
bestämmelser.
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BILAGA – FÖRTECKNING ÖVER BIDRAG FRÅN BERÖRDA PARTER

Ansvarsfriskrivning

Följande förteckning över berörda parter bygger på möten, e-post och lägesrapporter från det 
att jag utsågs till föredragande och tills detta förslag till betänkande lades fram i juni 2013.

Observera att förteckningen inte är fullständig eftersom det är svårt att få med alla de 
indirekta bidrag och partsinlagor som har inspirerat mig när jag har utarbetat rapporten. Man 
bör också observera att detta förslag till betänkande endast utgör inledningen på parlamentets 
arbete. Diskussioner och lagstiftningsarbete kommer att fortsätta tills lagstiftningen slutgiltigt 
antas. De berörda parterna kommer även i fortsättningen att lämna synpunkter och följaktligen 
kan denna förteckning inte bli annat än ofullständig.

Syftet med redovisningen av de olika parter som har bidragit till rapporten är att visa på 
ett öppet sätt varifrån jag har hämtat inspiration till detta förslag till betänkande.

Förteckning över berörda parter

 Anec
 Europeiska konsumentorganisationen (Beuc)
 Europeiska industri- och arbetsgivareförbundet (Businesseurope) 
 Caterpillar
 Europeiska byggutrustningskommittén (Cece)
 Europeiska föreningen av verkstadsmaskintillverkare
 Finlands Näringsliv 
 Cosmetics Europe
 GD Hälso- och konsumentfrågor
 GD Näringsliv
 DigitalEurope
 Europeiska partnerskapet för energi och miljö (Epee) 
 Eurocommerce
 Europeiska tändartillverkarförbundet (EFLM)
 Europeiska däcks- och gummitillverkarförbundet
 Finlands ministerium för sysselsättning och ekonomi 
 Det litauiska ordförandeskapet för Europeiska unionens råd under hösten 2013
 Det irländska ordförandeskapet för Europeiska unionens råd under våren 2013
 Lego, Nordic toys och Toy Industries Europe (TIE) 
 Orgalime
 Federationen för tyska maskin- och utrustningstillverkare (VDMA)

Dessutom anordnade utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd en utfrågning 
om paketet för marknadskontroll och produktsäkerhet den 29 maj 2013. En förteckning 
över talare och ytterligare information finns på utskottets webbplats.


