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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 konsumentprodukters 
säkerhet och om upphävande av rådets direktiv 87/357/EEG och Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2001/95/EG
(COM(2013)0078 – C7-0042/2013 – 2013/0049(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2013)0078),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0042/2013),

– 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, utskottet för ekonomi och 
valutafrågor, utskottet för industrifrågor, forskning och energi och utskottet för rättsliga 
frågor (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.

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) I Europaparlamentets och rådets (1) I Europaparlamentets och rådets 

                                               
1 Ännu inte offentliggjort i EUT.
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direktiv 2001/95/EG av den 
3 december 2001 om allmän 
produktsäkerhet fastställs kravet att 
konsumentprodukter måste vara säkra samt 
att medlemsstaternas 
marknadskontrollmyndigheter måste vidta 
åtgärder mot farliga produkter och utbyta 
information om detta genom Rapex, 
unionens system för snabbt 
informationsutbyte. Direktiv 2001/95/EG 
behöver ses över grundligt för att fungera 
bättre och för att anpassas till 
unionslagstiftningens utveckling när det 
gäller marknadskontroll, de ekonomiska 
operatörernas skyldigheter och 
standardisering. Av tydlighetsskäl bör 
direktiv 2001/95/EG upphävas och ersättas 
med den här förordningen.

direktiv 2001/95/EG av den 
3 december 2001 om allmän 
produktsäkerhet fastställs det 
grundläggande kravet för produkter på 
den inre marknaden att 
konsumentprodukter måste vara säkra samt 
att medlemsstaternas 
marknadskontrollmyndigheter måste vidta
effektiva åtgärder mot farliga produkter 
och utbyta information om detta genom 
Rapex, unionens system för snabbt 
informationsutbyte. Direktiv 2001/95/EG 
behöver ses över grundligt för att fungera 
bättre och för att anpassas till 
unionslagstiftningens utveckling när det 
gäller marknadskontroll, de ekonomiska 
operatörernas skyldigheter och 
standardisering. Av tydlighetsskäl bör 
direktiv 2001/95/EG upphävas och ersättas 
med den här förordningen.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) En förordning utgör det lämpliga 
rättsliga instrumentet eftersom den ger 
tydliga och detaljerade regler som inte ger 
medlemsstaterna något utrymme för olika 
tolkningar i samband med införlivandet.
Genom en förordning säkerställs att de 
rättsliga kraven gäller samtidigt i hela 
unionen.

(2) En förordning utgör det lämpliga 
rättsliga instrumentet eftersom den ger 
tydliga och detaljerade regler som inte ger 
medlemsstaterna något utrymme för olika 
tolkningar och tillämpningar i samband 
med införlivandet. Genom en förordning 
säkerställs att de rättsliga kraven gäller 
samtidigt i hela unionen.

Or. en



PE513.309v02-00 6/53 PR\941359SV.doc

SV

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Denna förordning måste bidra till att
målen i artikel 169 i EUF-fördraget 
uppnås. Den bör särskilt syfta till att 
säkerställa att den inre marknaden 
fungerar när det gäller 
konsumentprodukter, genom att fastställa 
enhetliga regler om ett allmänt 
säkerhetskrav, bedömningskriterier och 
de ekonomiska aktörernas skyldigheter. 
Eftersom reglerna om marknadskontroll, 
inklusive reglerna om Rapex, fastställs i 
förordning (EU) nr […/…] [om 
marknadskontroll av produkter]14 som 
gäller även för produkter som omfattas av 
den här förordningen, behövs inga 
ytterligare bestämmelser om 
marknadskontroll eller om Rapex i den 
här förordningen.

(3) För att säkerställa en hög 
konsumentskyddsnivå bör unionen bidra 
till att skydda konsumenternas hälsa och 
säkerhet. Denna förordning är i det 
avseendet viktig för att uppfylla det 
grundläggande syftet med en inre 
marknad som är säkra produkter, 
samtidigt som den bidrar till uppnåendet 
av de mål som anges i artikel 169 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (FEUF).

Or. en

(Se formuleringen av skäl 4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG av den 
3 december 2001 om allmän produktsäkerhet.)

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Denna förordning bör särskilt syfta 
till att säkerställa att den inre marknaden 
fungerar för konsumentprodukter genom 
att fastställa enhetliga regler för allmän 
säkerhet, bedömningskriterier och de 
ekonomiska aktörernas skyldigheter. 
Eftersom regler om marknadskontroll, 
inklusive regler om Rapex, anges i 
Europaparlamentets och rådets 
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förordning (EU) nr [.../... av den ..., om 
marknadskontroll för produkter]* behövs 
det inga ytterligare bestämmelser om 
marknadskontroll eller Rapex i denna 
förordning.
__________________
* OJ: please insert the number, date and 
reference of Regulation on MSP 
(COD 2013/0048)

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 3b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3b) Konsumenternas säkerhet är i hög 
grad beroende av en aktiv kontroll av att 
gemenskapens föreskrifter för 
produktsäkerhet efterlevs. 
Marknadskontrollaktiviteterna på 
nationell nivå och på unionsnivå bör 
löpande förbättras och effektiviseras för 
att möta de ständigt föränderliga 
utmaningarna från en global marknad 
och en allt komplexare leveranskedja. 
Icke fungerande marknadskontrollsystem 
kan resultera i en snedvridning av 
konkurrensen, äventyra konsumenternas 
trygghet och undergräva medborgarnas 
förtroende för den inre marknaden. 
Medlemsstaterna bör därför utforma 
systematiska metoder för att se till att 
marknadskontroll och övrig 
kontrollverksamhet är effektiv, och de bör 
säkerställa öppenhet gentemot 
allmänheten och berörda parter.

Or. en

(Se formuleringen av skäl 24 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG av den 
3 december 2001 om allmän produktsäkerhet.)
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Motivering

Produktsäkerhet och marknadskontroll måste komplettera varandra för att stärka den inre 
marknaden. Det är därför nödvändigt att fastställa strikta krav för 
marknadskontrollaktiviteterna och prioritera detta i framtiden.

Ändringsförslag 6

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 alla produkter som används,
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 av en 
tjänsteleverantör.

Or. en

Motivering

För att skapa större klarhet har undantagen flyttats till ÄF 9.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Produkter som konstruerats enbart 
för yrkesmässig användning, men som 
sedan har spridits till 
konsumentmarknaden, bör omfattas av 
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kraven i denna förordning, eftersom de 
kan medföra risker för konsumenternas 
hälsa och säkerhet om de används under 
rimligen förutsebara förhållanden.

Or. en

(Se formuleringen av skäl 10 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG av den 
3 december 2001 om allmän produktsäkerhet.)

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 6b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6b) Utrustning som konsumenter 
använder för att resa och som manövreras 
av en tjänsteleverantör bör inte omfattas 
av den här förordningen, eftersom sådan 
utrustning måste regleras i samband med 
säkerheten hos de tjänster som 
tillhandahålls.

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 6c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6c) Även om denna förordning omfattar 
produktsäkerhet i samband med 
tillhandahållandet av tjänster finns det 
fortfarande ett behov av 
unionslagstiftning om allmänna 
säkerhetskrav för konsumenttjänster 
eftersom säkerheten för 
konsumenttjänster inte omfattas av någon 
unionslagstiftning. På grund av den 
nuvarande uppsplittrade 
säkerhetsstrategin för konsumenttjänster i 
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medlemsstaterna bör kommissionen 
utvärdera och undersöka lämpligheten av 
att införa en horisontell rättslig ram för 
unionen om konsumenttjänsternas 
säkerhet.

Or. en

Motivering

Kommissionen måste inom den närmaste framtiden lägga fram förslag på lagstiftning om 
tjänsters säkerhet eftersom den nuvarande situationen har skapat ett kryphål i lagen. För att 
skapa enhetliga regler för området måste förordningens tillämpningsområde omfatta 
produkter som exponeras för konsumenter i samband med en tjänst.

Ändringsförslag 10

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 
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.

(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 brett baserad horisontell 
rättslig ram för att täcka sådana produkter 
och också täcka luckorna och komplettera 
bestämmelserna i den befintliga eller 
kommande särskilda lagstiftningen, 
särskilt i syfte att säkerställa en hög 
skyddsnivå vad gäller konsumenternas 
hälsa och säkerhet i enlighet med 
artiklarna 114, 169 och 191 i 
EUF-fördraget.

Or. en

(Se formuleringen av skäl 5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG av den 
3 december 2001 om allmän produktsäkerhet.)
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Motivering

Förordningen ska fortsätta att fungera som ett ”skyddsnät” för produktsäkerhet på det vis 
som för närvarande framhålls i direktivet om allmän produktsäkerhet för fall där det råder 
brist på mer specifika säkerhetsbestämmelser i unionslagstiftningen för att därigenom 
garantera säkerheten för alla produkter som släpps ut på marknaden.

Ändringsförslag 11

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 
tillämpningsområdet för dess olika delar 
tydligt åtskiljas från sektorsspecifik 
unionslagstiftning om harmonisering. Det 
allmänna produktsäkerhetskravet och 
därtill hörande bestämmelser i kapitel I i 
denna förordning 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.

Or. en

Motivering

Redaktionellt förtydligande.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Denna förordnings räckvidd bör inte 
begränsas till att omfatta något särskilt 
försäljningssätt för konsumentprodukter, 

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

Or. en

(Se formuleringen av skäl 7 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG av den 
3 december 2001 om allmän produktsäkerhet.)

Motivering

Förtydligande för att understryka att online-försäljning ingår i förordningens 
tillämpningsområde.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Med tanke på antalet produkter från 
tredjeländer som köps online av 
konsumenter och som kanske inte 
överensstämmer med europeiska normer 
och som därför äventyrar 
konsumenternas säkerhet och hälsa, bör 
kommissionen inrikta sig på att stärka 
konsumenternas förtroende för e-handel 
genom utbildnings- och 
informationskampanjer. Kommissionen 
bör också undersöka möjligheten av att 
införa en förtroendemärkning för 
e-handel med vilken tillverkaren anger på 
sin webbplats att den känner till 
bestämmelserna och kraven i denna 
förordning.

Or. en

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Denna förordning bör gälla även (11) Denna förordning bör gälla även 
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begagnade produkter som på nytt kommer 
in i leveranskedjan i samband med 
kommersiell verksamhet, utom sådana 
begagnade produkter för vilka 
konsumenterna inte rimligen kan förvänta 
sig att de följer aktuella 
säkerhetsstandarder, t.ex. antikviteter.

begagnade produkter som på nytt kommer 
in i leveranskedjan i samband med 
kommersiell verksamhet, under 
förutsättning att de släpptes ut på 
marknaden som sådana, och begagnade 
produkter som ursprungligen släpptes ut 
på marknaden efter det att denna 
förordning trädde i kraft, men utom 
sådana begagnade produkter för vilka
konsumenterna inte rimligen kan förvänta 
sig att de följer aktuella 
säkerhetsstandarder, t.ex. antikviteter.

Or. en

Motivering

Det får inte råda någon rättsosäkerhet vad gäller lagstiftningens retroaktiva verkan för 
begagnade produkter.

Ändringsförslag 15

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 och 
därmed förbjuda marknadsföring, import 
och tillverkning eller export av
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.
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Or. en

Motivering

Eftersom denna förordning upphäver direktiv 87/357/EEG om livsmedelsliknande produkter 
och överför det området till aspekterna när produkter granskas (artikel 6 e i förordningen) är 
det oklart om marknadsföring, import och tillverkning eller export av livsmedelsliknande 
produkter även i fortsättningen kommer att vara förbjudet. Genom ändringsförslaget kommer 
det förbud som anges i direktiv 87/357/EEG att föras över till denna förordning.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Försiktighetsprincipen, i enlighet 
med artikel 191.2 i EUF-fördraget och 
som bland annat beskrivs i 
kommissionens meddelande om 
försiktighetsprincipen av den 
2 februari 2000, är en grundläggande 
princip för produktsäkerhet och för 
konsumentskydd och bör beaktas när 
säkerheten för en viss produkt bedöms.

Or. en

(Se kommissionens meddelande om försiktighetsprincipen av den 2 februari 2000 
(COM(2000)0001).)

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Skäl 13b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13b) Försiktighetsprincipen spelar en 
grundläggande roll inom konsumentskydd 
i unionens rättspraxis. Framför allt bör 
principen tolkas i ljuset av tribunalens 
dom av den 26 november 2002 i de 
förenade målen T-74/00 och andra, 
Artedogan GmbH och andra mot 
Europeiska kommissionen1 där det 
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fastställdes att även om 
försiktighetsprincipen enbart nämns i 
EUF-fördraget i samband med 
miljöpolitik, så har den en större räckvidd 
och är avsedd att tillämpas för att säkra 
ett skydd på hög nivå av hälsa, 
konsumentsäkerhet och miljö.
_____________
1 [2002] REG II-04045

Or. en

(Se domen från förstainstansrätten av den 26 november 2002 i de förenade målen T-74/00, 
T-76/00, T-83/00 till T-85/00, T-132/00, T-137/00 och T-141/00).)

Motivering

I domen i de förenade målen T-74/00 och andra understryks, framför allt i 
punkterna 181-186, att försiktighetsprincipen är en horisontell princip som gäller mer än 
enbart miljöpolitiken.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Skäl 13c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13c) Denna förordning bör beakta 
produkter som särskilt tilltalar barn och 
vilkas utformning på något sätt liknar en 
annan produkt som allmänt erkänns 
tilltala, eller vara avsedd att användas av, 
barn. Framför allt bör begreppet 
”produkter som tilltalar barn” beaktas 
när säkerheten för en produkt utvärderas.

Or. en

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Skäl 13d (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13d) När säkerheten för en produkt 
bedöms bör särskild uppmärksamhet 
ägnas åt om produkten har orsakat 
skador som registrerats i den europeiska 
skadedatabas som har upprättats enligt 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr [.../..., av den … om 
marknadskontroll av produkter]*.
_______________
* OJ: please insert the number, date and 
reference of Regulation on MSP 
(COD 2013/0048).

Or. en

Motivering

Inrättandet av en europeisk skadedatabas måste inkluderas i den kommande förordningen om 
marknadskontroll av produkter (COM(2013)0075).

Ändringsförslag 20

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 
överensstämmer med sektorsspecifik 
unionslagstiftning om harmonisering som 
syftar till att skydda människors hälsa och 
säkerhet antas vara säker i enlighet med 
denna förordning under förutsättning att 
försiktighetsprincipen har beaktats i 
vederbörlig ordning.

Or. en
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Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Erfarenheten visar att 
CE-märkningen felaktigt ger 
konsumenterna ett intryck av att 
produkten har godkänts av 
myndigheterna som säker för 
konsumenterna. CE+-märkningen, som 
anger att produkten har testats av ett 
ackrediterat oberoende tredjepartsorgan 
som är kompetent att bedöma säkerheten 
för en viss produkt och funnits 
överensstämma med säkerhetskraven som 
anges i denna förordning, klargör att den 
ursprungliga CE-märkningen är 
tillverkarens sätt att ange 
överensstämmelse. CE+-märkningen bör 
tydligt ange för konsumenterna att 
produkten har bedömts som säker av ett 
behörigt organ och bör betraktas som ett 
komplement till den nuvarande 
CE-märkningen.

Or. en

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) De ekonomiska aktörerna ska ansvara 
för produkternas överensstämmelse, i 
enlighet med sina respektive roller i 
leveranskedjan, för att säkerställa en hög 
skyddsnivå vad gäller konsumenters hälsa 
och säkerhet.

(15) De ekonomiska aktörerna ska ansvara 
för produkternas överensstämmelse, i 
enlighet med sina respektive roller i 
leveranskedjan, för att säkerställa en hög 
skyddsnivå vad gäller konsumenters hälsa 
och säkerhet. Därför bör det råda en strikt 
överensstämmelse med bestämmelserna 
om de ekonomiska operatörernas 
skyldigheter i Europaparlamentets och 
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rådets beslut nr 768/2008/EG av den 
9 juli 2008 om en gemensam ram för 
saluförande av produkter1, eftersom det 
ger lika villkor mellan skyldigheterna för 
ekonomiska operatörer som omfattas av 
harmoniserad lagstiftning och de som 
omfattas av icke-harmoniserad 
lagstiftning i denna förordning.
_____________
1 EUT L 218, 13.8.2008, s. 82.

Or. en

Motivering

Genom en strikt överensstämmelse med bestämmelserna om de ekonomiska operatörernas 
skyldigheter bör det enbart krävas redaktionella ändringar av bestämmelserna i förordningen 
för att beslutets bestämmelser på detta område ska överföras så tydligt som möjligt.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) Tillverkarna bör se till att de 
produkter de släpper ut på marknaden 
har utformats och tillverkats i enlighet 
med säkerhetskraven som anges i denna 
förordning. För att förtydliga 
tillverkarens skyldigheter och minimera 
de tillhörande administrativa bördorna 
bör kommissionen upprätta en allmän 
metod för riskbedömning i unionen för 
produkter och skapa ett användarvänligt 
elektroniskt verktyg för att analysera 
risker. Med utgångspunkt från bästa 
praxis och synpunkter från berörda parter 
bör metoden tillhandahålla ett effektivt 
verktyg för riskbedömning som 
tillverkarna kan använda när de 
konstruerar produkter.

Or. en
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Motivering

Kommissionens fleråriga plan som offentliggjordes i förslaget till förordning om 
konsumentprodukters säkerhet innehåller en gemensam strategi för riskbedömning. För att 
utnyttja metoden maximalt bör tillverkarna vara skyldiga att integrera metoden i arbetet med 
att konstruera produkterna. Kommissionen bör ställa ett elektroniskt granskningsverktyg till 
de ekonomiska operatörernas och marknadskontrollmyndigheternas förfogande.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) Distributören bör tillse att 
tillverkaren och importören har uppfyllt 
sina skyldigheter, dvs. kontrollera att 
produkten eller förpackningen har märkts 
med namn, 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, om 
inte distributören anser att tillverkaren 
eller importören inte har uppfyllt sina 
skyldigheter.

Or. en

(Se formuleringen i kommissionens dokument ”Toy Safety Directive 2009/48/EC - an 
explanatory guidance document” av den 11 september 2011, s. 146.)

Motivering

Det bör framhållas att distributörerna inte ska kontrollera varje enskild produkt individuellt. 
Genom detta skäl förklaras bestämmelsen om distributörernas skyldigheter utan att den 
aktuella artikelns formulering ändras.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Skäl 20a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20a) Globalisering, ökad entreprenad 
och tillväxten i den internationella 
handeln innebär att allt fler produkter 
säljs på marknader över hela världen och 
i det avseendet är det mycket viktigt med 
ett nära samarbete mellan globala 
tillsynsmyndigheter och andra berörda 
parter på området för 
konsumentproduktsäkerhet för att möta 
utmaningarna från komplicerade 
leveranskedjor och större handelsvolymer. 
Framför allt bör kommissionen 
uppmanas att förbättra begreppet 
”inbyggd säkerhet” för produkterna 
genom ett bilateralt samarbete med 
marknadskontrollmyndigheterna i 
tredjeländer.

Or. en

(Se formuleringen av punkt 10 i Europaparlamentets resolution av den 8 mars 2011 om 
översynen av direktivet om allmän produktsäkerhet och marknadskontroll (2010/2085(INI)).)

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Skäl 20b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20b) De nuvarande systemen och 
förfarandena för spårbarhet och 
identifiering bör tillämpas effektivt och 
förbättras. Därför krävs det att den teknik 
som används granskas och utvärderas.

Or. en

(Se formuleringen av punkt 23 i Europaparlamentets resolution av den 8 mars 2011 om 
översynen av direktivet om allmän produktsäkerhet och marknadskontroll (2010/2085(INI)).)
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Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Skäl 20c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20c) För att förbättra spårbarheten i 
framtiden bör kommissionen undersöka 
hur tillämpningen av särskilda tekniska 
system för spårning och följning och 
teknik för produktautentisering kan 
underlättas. Den bedömningen bör 
garantera att de granskade tekniska 
systemen bland annat bidrar till 
konsumentproduktsäkerhet och 
förbättrade spårningsmekanismer och 
inte lägger onödiga administrativa bördor 
på ekonomiska aktörer för att förhindra 
att kostnaderna förs vidare till 
konsumenterna.

Or. en

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Skäl 20d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20d) När kommissionen anger för vilka 
enskilda produkter de ekonomiska aktörer 
som släpper ut produkterna och gör dem 
tillgängliga på marknaden ska inrätta 
eller följa ett visst system för spårbarhet, 
ska kommissionen i första hand beakta 
typen av skada för vilken de registrerades 
i den europeiska skadedatabasen och 
antalet registreringar i Rapex samt hur 
allvarliga de rapporterade skadorna är. 
Kommissionen bör dessutom engagera 
relevanta berörda parter, framför allt det 
europeiska forumet för marknadskontroll 
som inrättats genom Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr [.../... av 
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den ..., om marknadskontroll av 
produkter]*...
____________
* OJ: please insert the number, date and 
reference of Regulation on MSP 
(COD 2013/0048).

Or. en

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Skäl 20e (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20e) Efter förebild av de nationella 
kontaktpunkter som anges i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 764/2008 av den 
9 juli 2008 om förfaranden för 
tillämpning av vissa nationella tekniska 
regler på produkter som lagligen saluförts 
i en annan medlemsstat och om 
upphävande av beslut nr 3052/95/EG 1, 
bör kontaktpunkterna för produktsäkerhet 
fungera som informationscentrum i 
medlemsstaterna för ekonomiska aktörer 
för att få vägledning och utbildning om 
produktsäkerhetskrav och lagstiftning.
__________________
1 EUT L 218, 13.8.2008, s. 21.

Or. en

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Angivandet av ursprung kompletterar (21) Angivandet av ursprung är ett 
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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.

nödvändigt komplement till de 
grundläggande spårbarhetskraven som 
anges i denna förordning när det gäller
tillverkarens namn och adress. Dessutom 
hjälper angivandet av ursprungsland till att 
identifiera den egentliga 
tillverkningsplatsen i alla de fall då 
tillverkaren inte kan kontaktas, då 
tillverkarens adress är en annan än den 
egentliga tillverkningsplatsen och då 
tillverkarens namn och adress saknas helt 
eller på grund av att adressen fanns på 
förpackningen som inte kan återfinnas.
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. en

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) Uppgift om produktens ursprung 
skulle göra det enklare för 
konsumenterna att få tillgång till 
information om produktkedjan, vilket 
skulle öka deras medvetenhet. När 
tillverkarens namn anges i enlighet med 
de ekonomiska aktörernas skyldigheter 
finns det en risk för att konsumenten 
vilseleds eftersom en uppgift om 
tillverkaren inte nödvändigtvis gör det 
möjligt för konsumenten att fastställa 
tillverkningsstället. Uppgiften om 
ursprunget blir följaktligen det enda sätt 
på vilket konsumenten kan fastställa 
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tillverkningslandet.

Or. en

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Skäl 21b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21b) I flera av de länder som är unionens 
handelspartner är angivandet av 
produktens ursprung obligatoriskt i 
märkning och tulldeklarationer. 
Införandet av ursprungsbeteckningen 
enligt denna förordning kommer att 
medföra att unionens regler 
överensstämmer med det internationella 
handelssystemet. Eftersom kravet att ange 
ursprunget gäller alla 
icke-livsmedelsprodukter inom unionens 
territorium, oavsett om de är importerade 
eller ej, kommer det dessutom att 
motsvara unionens internationella 
åtaganden på handelsområdet.

Or. en

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Skäl 30a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30a) Böter på grund av överträdelser av 
denna förordning bör avsättas för 
finansiering av 
marknadskontrollmyndigheterna i den 
medlemsstat som ålägger en ekonomisk 
aktör en sanktion.

Or. en
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Motivering

Bestämmelserna om sanktioner måste dessutom integreras med de bestämmelser som antas i 
den kommande förordningen om marknadskontroll (COM(2013)0075).

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Skäl 30b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30b) På grund av de skilda nivåerna för 
böter i olika medlemsstater är det 
nödvändigt att undersöka möjligheten att 
på ett samordnat sätt införa böter, 
inklusive höga böter, för ekonomiska 
aktörer som avsiktigt släpper ut farliga 
produkter eller produkter som inte 
uppfyller lagstadgade krav på den inre 
marknaden. Produktförbud bör därför så 
ofta som möjligt offentliggöras för att 
synliggöra gränskontroller och 
marknadskontroller för att på så sätt 
avskräcka kriminella marknadsaktörer.

Or. en

(Se formuleringen av punkt 4 i Europaparlamentets resolution av den 8 mars 2011 om 
revideringen av direktivet om allmän produktsäkerhet och marknadskontroll 

(2010/2085(INI)).)

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

I denna förordning fastställs bestämmelser 
om säkerhet hos konsumentprodukter som 
släpps ut eller tillhandahålls på 
unionsmarknaden. Huvudsyftet med denna 
förordning är att se till att de produkter 
som släpps ut eller tillhandahålls på 
marknaden är säkra.
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Or. en

(Jmf artikel 1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG av den 3 december 2001 
om allmän produktsäkerhet.)

Motivering

Syftet med förordningen måste alltid vara att skapa en säker inre marknad.

Ändringsförslag 36

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.

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

Or. en

Ändringsförslag 37

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 och III i denna förordning ska 
inte tillämpas på produkter som omfattas 
av krav som anges i unionens 
harmoniseringslagstiftning eller i enlighet 
med den. Om produkter omfattas av 
unionslagstiftning med särskilda 
säkerhetskrav ska kapitel II och III i 
denna förordning gälla enbart de aspekter 
och risker eller riskkategorier som inte 
omfattas av sådana krav.

Or. en
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Motivering

Förordningen ska fortsätta att fungera som ett ”skyddsnät” för produktsäkerhet på det vis 
som för närvarande framhålls i direktivet om allmän produktsäkerhet för fall där det råder 
brist på mer specifika säkerhetsbestämmelser i unionslagstiftningen för att därigenom 
garantera säkerheten för alla produkter som släpps ut på marknaden.

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 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 
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 och i enlighet med 
försiktighetsprincipen,

Or. en

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. farlig produkt: en produkt som inte är 
en säker produkt enlighet punkt 1,

Or. en

(Se formuleringen av artikel 2 c i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG av den 
3 december 2001 om allmän produktsäkerhet.)
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Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

17. allvarlig risk: en risk eller en 
exponering för risk, nödsituation eller 
fara, inklusive fall där effekterna inte är 
omedelbara och som kräver ett snabbt 
ingripande och snabb uppföljning av 
offentliga myndigheter,

Or. en

(Se formuleringen av artikel 2 d i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG av den 
3 december 2001 om allmän produktsäkerhet.)

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 17a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

17a. tjänst: prestation som utövas av 
egenföretagare, i regel mot ersättning, 
enligt artikel 57 i EUF-fördraget,

Or. en

(Se formuleringen i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 
12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden, EUT L 376, 27.12.2006, s. 36.)

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4a
Förbud mot saluförande, import och 

tillverkning eller export av produkter som 
imiterar livsmedel
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Medlemsstaterna ska vidta alla 
nödvändiga åtgärder för att förbjuda 
saluförande, import, tillverkning och 
export av produkter som, även om de 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.

Or. en

(Se formuleringen i 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.)

Motivering

Eftersom denna förordning upphäver direktiv 87/357/EEG om livsmedelsliknande produkter 
och överför det området till aspekterna när produkter granskas (artikel 6 e i förordningen) är 
det oklart om marknadsföring, import och tillverkning eller export av livsmedelsliknande 
produkter även i fortsättningen kommer att vara förbjudet. Genom ändringsförslaget kommer 
det förbud som anges i direktiv 87/357/EEG att föras över till denna förordning.

Ändringsförslag 43

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Säkerhetspresumtionen ska inte förhindra 
marknadskontrollmyndigheterna från att 
vidta åtgärder enligt bestämmelserna i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr [.../... av den ..., om 
marknadskontroll av produkter]* om det 
framkommer nya bevis som styrker att 
produkten utgör en risk, trots sådan 
efterlevnad eller överensstämmelse.
___________
* OJ: please insert the number, date and 
reference of Regulation on MSP 
(COD 2013/0048).



PE513.309v02-00 30/53 PR\941359SV.doc

SV

Or. en

(Se formuleringen i förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om 
marknadskontroll av produkter (COM(2013)0075), punkt 13.3.)

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 6 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bedömning av produktsäkerhet Bedömning av produkternas efterlevnad 
av de allmänna säkerhetskraven

Or. en

Motivering

Produktgranskningen enligt denna förordning är en granskning av om produkten uppfyller 
kraven, inte en mera allmänt definierad säkerhetsgranskning.

Ändringsförslag 45

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. 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
försiktighetsprincipen enligt artikel 191.2 
i EUF-fördraget och följande aspekter 
beaktas av de ekonomiska aktörerna och 
marknadskontrollmyndigheterna i 
medlemsstaterna då man bedömer om en 
produkt är säker:

Or. en
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Ändringsförslag 46

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

Motivering

Den bredare definitionen av sårbara konsumenter hämtas från skäl 13 i denna förordning.

Ändringsförslag 47

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 egenskaper, 
dess förpackning och hur den presenteras 
för konsumenterna eller andra köpare. 
Detta omfattar potentiellt vilseledande 
utseende, framför allt om en produkt på 
grund av sin utformning och sina
egenskaper på något sätt liknar en annan 
produkt som allmänt anses vända sig till 
eller som är avsedd att användas av barn, 
även om den inte är tänkt att användas av 
dem.

Or. en

(Se formuleringen i kommissionens beslut 2008/357/EG L 120, 7.5.2008, s. 11.)

Motivering

Det finns ett behov av att ta med produkter som vänder sig särskilt till barn i en heltäckande 
unionslagstiftning. Syftet är att alltid ta med dessa särskilda egenskaper när produktens 
säkerhet bedöms.
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Ändringsförslag 48

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Konsumenternas rimliga 
förväntningar i fråga om produktens typ, 
sammansättning och avsedda 
användning.

Or. en

Motivering

Förändrad ordning för övriga aspekter som ska beaktas i bedömningen av om 
säkerhetskraven är uppfyllda.

Ändringsförslag 49

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ab) Försiktighetsprincipen.

Or. en

Ändringsförslag 50

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) Om produkten, kategorier eller 
grupper av produkter har orsakat skador 
som registrerats i den europeiska 
skadedatabas som har upprättats enligt 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr [.../... av den ..., om 
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marknadskontroll av produkter]*.
_____________
* OJ: please insert the number, date and 
reference of Regulation on MSP 
(COD 2013/0048).

Or. en

Motivering

Inrättandet av en europeisk skadedatabas måste inkluderas i den kommande förordningen om 
marknadskontroll av produkter (COM(2013)0075).

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) Den säkerhetsnivå som konsumenterna 
rimligen kan förvänta sig.

utgår

Or. en

Motivering

Förändrad ordning för övriga aspekter som ska beaktas i bedömningen av om 
säkerhetskraven är uppfyllda.

Ändringsförslag 52

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 
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denna förordning och får inte anbringas 
på några andra produkter.
3. Genom att anbringa eller genom att 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.
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.
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

CE-märkningen signalerar till konsumenten att produkten är säker. CE-märkningen är 
emellertid bara tillverkarens sätt att tala om att han tar ansvar för att produkten uppfyller 
alla tillämpliga krav som anges i gällande lagstiftning. Den föreslagna CE+-märkningen 
kommer att komplettera CE-märkningen och ange att den märkta produkten har testats av en 
oberoende tredje part och konstaterats vara säker av ett behörigt organ.
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Ändringsförslag 53

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:

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 54

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ges behörighet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 20. 
I de delegerade akterna anges vilka 
aspekter som ska undersökas av 
tillverkaren när de tänkbara riskerna 
analyseras, inklusive formatet för den 
analys som anges i led b i första stycket i 
denna punkt. När kommissionen antar 
sådana akter ska den beakta alla 
befintliga instrument för riskanalys för att 
minimera de extra bördorna för 
tillverkarna, inbegripet bästa metoder 
bland tillverkarna.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget avser inbyggd säkerhet och innebär en skyldighet för tillverkaren att göra 
en grundlig riskanalys så tidigt som möjligt i produktens konstruktionsfas. Kommissionen 
uppmanas att använda redan befintliga instrument och framför allt knyta dem till det arbete 
som utförs inom ramen för den fleråriga planen för att inrätta ett EU-system för allmän 
riskbedömning av produkter.
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Ändringsförslag 55

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 som lätt 
kan förstås av konsumenterna och som 
bestämts av den medlemsstat där produkten 
tillhandahålls på marknaden.

Or. en

Motivering

Den borttagna satsen ingår inte i artikel R2.7 i beslut 768/2008/EG.

Ändringsförslag 56

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 och på lämpligt sätt effektivt 
varna konsumenter som utsätts för risker 
på grund av att produkten inte 
överensstämmer med denna förordning.
Om produkten inte är säker ska tillverkarna 
dessutom omedelbart underrätta 
marknadskontrollmyndigheterna i de 
medlemsstater där de har tillhandahållit 
produkten och lämna detaljerade uppgifter, 
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i synnerhet om risken för hälsa och 
säkerhet och om de korrigerande åtgärder 
som vidtagits.

Or. en

(Se formuleringen av artikel 5.1 b i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG av 
den 3 december 2001 om allmän produktsäkerhet.)

Ändringsförslag 57

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9a. Varningar som är avgörande för 
köpbeslutet, t.ex. upplysningar om 
användarnas lägsta och högsta ålder eller 
vikt och andra viktiga upplysningar ska 
finnas på förpackningen eller på annat 
sätt vara klart synliga för konsumenten 
före köpet, inklusive när köpet görs via 
internet.

Or. en

Motivering

Informationen till konsumenterna måste stärkas, framför allt vad gäller online-försäljning där 
det är svårt för konsumenterna att kontrollera specifik information om en produkt och på dess 
förpackning.

Ändringsförslag 58

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 

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

Or. en

Motivering

Den borttagna satsen ingår inte i artikel R4.4 i beslut 768/2008/EG.

Ändringsförslag 59

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 är tillgänglig för 
marknadskontrollmyndigheterna och de 
ska på begäran göra den tillgänglig för de 
myndigheterna.

Or. en

(Se formuleringen av artikel R4.8 i Europaparlamentets och rådets beslut 768/2008/EG av 
den 9 juli 2008 om en gemensam ram för saluföring av produkter och upphävande av rådets 

beslut 93/465/EEG.)

Motivering

Detta är en strikt anpassning till artikel R4.8 i beslutet.

Ändringsförslag 60

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Varningar som är avgörande för 
köpbeslutet, t.ex. upplysningar om 
användarnas lägsta och högsta ålder eller 
vikt och andra viktiga upplysningar ska 
finnas på förpackningen eller på annat 
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sätt vara klart synliga för konsumenten 
före köpet, inklusive när köpet görs via 
internet.

Or. en

Motivering

Informationen till konsumenterna måste stärkas, framför allt vad gäller online-försäljning där 
det är svårt för konsumenterna att kontrollera specifik information om en produkt och på dess 
förpackning.

Ändringsförslag 61

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 62

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

Det är nästan omöjligt att definiera vad som avses med information som det ”är till nytta för 
myndigheterna eller allmänheten att känna till”.
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Ändringsförslag 63

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 behöver anges på själva 
produkten. Dessa delegerade akter ska 
antas i tillräckligt god tid innan denna 
förordning träder i kraft.

Or. en

Motivering

De ekonomiska operatörerna måste få veta i god tid vilka produkter som omfattas av 
artikel 13.

Ändringsförslag 64

Förslag till förordning
Artikel 15 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Produkternas spårbarhet Vissa produkters spårbarhet

Or. en

Motivering

Tillägget är nödvändigt eftersom det föreslagna spårbarhetssystemet endast omfattar vissa 
produkter eller produktkategorier.

Ändringsförslag 65

Förslag till förordning
Artikel 15a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 15a
Kontaktpunkter för produktsäkerhet

1. Medlemsstaterna ska inrätta 
kontaktpunkter för produktsäkerhet inom 
sina respektive territorier och lämna 
kontaktuppgifter för dessa till de andra 
medlemsstaterna och till kommissionen.
2. Kommissionen ska upprätta och 
regelbundet uppdatera en förteckning 
över kontaktpunkter för produktsäkerhet 
och offentliggöra den i Europeiska 
unionens officiella tidning. 
Kommissionen ska även göra denna 
information tillgänglig på sin webbplats.

Or. en

(Se formuleringen av artikel 9 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 764/2008 
av den 9 juli 2008 om förfaranden för tillämpning av vissa nationella tekniska regler på 
produkter som lagligen saluförts i en annan medlemsstat och om upphävande av beslut 

nr 3052/95/EG.)

Motivering

Det är nödvändigt att bredda syftet med kontaktpunkterna för produktsäkerhet genom att 
underlätta utbildning om produktsäkerhetslagstiftning och överföra information mellan 
industrier och till de ekonomiska operatörerna.

Ändringsförslag 66

Förslag till förordning
Artikel 15b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 15b
Uppgifter för kontaktpunkterna för 

produktsäkerhet
1. Kontaktpunkterna för produktsäkerhet 
ska på begäran av bland annat en 
ekonomisk aktör eller en behörig 
myndighet i en annan medlemsstat 



PE513.309v02-00 42/53 PR\941359SV.doc

SV

tillhandahålla följande information:
a) De tekniska regler som är tillämpliga 
på en viss produkttyp på det territorium 
där kontaktpunkterna för produktsäkerhet 
är inrättade samt information om 
huruvida det för denna produkttyp enligt 
lagstiftningen i denna medlemsstat 
föreligger ett krav på 
förhandsgodkännande, tillsammans med 
information om principen om ömsesidigt 
erkännande samt om tillämpningen av 
förordning (EG) nr 764/2008 och 
tillämpningen av den förordningen inom 
den medlemsstatens territorium.
b) Kontaktuppgifter till de behöriga 
myndigheterna i deras medlemsstat, så att 
dessa kan kontaktas direkt, inklusive 
uppgift om de myndigheter som ansvarar 
för att övervaka tillämpningen av de 
aktuella tekniska reglerna på den 
medlemsstatens territorium.
c) Allmänt tillgängliga rättsmedel inom 
den medlemsstatens territorium vid en 
eventuell tvist mellan de behöriga 
myndigheterna och en ekonomisk aktör.
2. Kontaktpunkterna för produktsäkerhet 
ska svara inom femton arbetsdagar från 
mottagandet av varje begäran enligt 
punkt 1.
3. Kontaktpunkterna för produktsäkerhet 
i den medlemsstat där den berörda 
ekonomiska aktören lagligen har salufört 
den ifrågavarande produkten får 
tillhandahålla relevant information eller 
synpunkter åt den ekonomiska aktören 
eller den behöriga myndigheten i enlighet 
med artikel 6 i förordning (EG) 
nr 764/2008.
4. Medlemsstaterna ska inrätta kontor för 
kontaktpunkterna för produktsäkerhet för 
att underlätta utbildning om 
produktsäkerhetslagstiftningen och de 
allmänna kraven och sprida 
informationen till olika branscher för att 
stödja utbildningen av ekonomiska 
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aktörer om produktsäkerhetskraven.
5. Kontaktpunkter för produktsäkerhet får 
inte ta ut avgifter för att tillhandahålla 
information som avses i punkt 1.

Or. en

(Se formuleringen av artikel 10 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 
nr 764/2008 av den 9 juli 2008 om förfaranden för tillämpning av vissa nationella tekniska 
regler på produkter som lagligen saluförts i en annan medlemsstat och om upphävande av 

beslut nr 3052/95/EG.)

Motivering

Det är nödvändigt att bredda syftet med kontaktpunkterna för produktsäkerhet genom att 
underlätta utbildning om produktsäkerhetslagstiftning och överföra information mellan 
industrier och till de ekonomiska operatörerna.

Ändringsförslag 67

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 produkter som registreras i Rapex 
eftersom de medför en allvarlig risk för 
människors hälsa och säkerhet eller som 
registreras i den europeiska skadedatabas 
som har upprättats enligt 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr [.../... av den … om 
marknadskontroll av produkter]*, eller för 
produkter som på grund av särskilda 
egenskaper eller särskilda distributions-
eller användningsförhållanden kan antas
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.

______________
* OJ: please insert the number, date and 
reference of Regulation on MSP 
(COD 2013/0048).
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Or. en

Motivering

Återkommande registreringar i Rapex eller i den europeiska skadedatabasen är tydliga tecken 
på att det krävs särskilda spårbarhetsåtgärder för den grupp av produkter det gäller och 
kommissionen bör få befogenhet att vidta nödvändiga åtgärder efter samråd med de berörda 
parterna. Genom att inkludera produkter som ännu inte registrerats i Rapex får 
kommissionen befogenhet att vidta nödvändiga åtgärder utan att behöva vänta på en 
registrering i Rapex.

Ändringsförslag 68

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 som har 
registrerats i Rapex eller i den europeiska 
skadedatabasen och de produkter, 
produktkategorier eller produktgrupper 
som kan anses utgöra en allvarlig risk för 
människors hälsa och säkerhet enligt 
punkt 1,

Or. en

Motivering

Återkommande registreringar i Rapex eller i den europeiska skadedatabasen är tydliga tecken 
på att det krävs särskilda spårbarhetsåtgärder för den grupp av produkter det gäller och 
kommissionen bör få befogenhet att vidta nödvändiga åtgärder efter samråd med de berörda 
parterna. Genom att inkludera produkter som ännu inte registrerats i Rapex får 
kommissionen befogenhet att vidta nödvändiga åtgärder utan att behöva vänta på en 
registrering i Rapex.

Ändringsförslag 69

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 

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

alla relevanta berörda parter samt med 
den kommitté som inrättas enligt 
artikel 19.1. Dessa genomförandeakter ska 
antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i
artikel 19.3.

Or. en

(Se formuleringen av artikel 10.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 
nr 1025/2012 om europeisk standardisering.)

Motivering

Berörda parter och experter på området ska, på det vis som anges i 
förordning (EU) nr 1025/2012 om europeisk standardisering, tillfrågas när kommissionen 
begär standarder.

Ändringsförslag 70

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om en medlemsstat eller 
Europaparlamentet anser att en sådan 
europeisk standard som avses i artikel 16 
inte helt uppfyller de krav den är avsedd att 
uppfylla eller det allmänna säkerhetskravet 
i artikel 4 ska den eller det underrätta 
kommissionen med en detaljerad förklaring 
och kommissionen ska besluta

1. Om en medlemsstat eller 
Europaparlamentet anser att en sådan 
europeisk standard som avses i artikel 16 
inte helt uppfyller de krav den är avsedd att 
uppfylla eller det allmänna säkerhetskravet 
i artikel 4 ska den eller det underrätta 
kommissionen med en detaljerad förklaring 
och kommissionen ska, efter att ha samrått 
med den kommitté som har inrättats enligt 
artikel 19.1, besluta

Or. en

(Se formuleringen av artikel 11.1 i Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1025/2012 om europeisk standardisering.)

Motivering

Medlemsstaternas experter måste engageras när kommissionen fattar beslut om invändningar 
mot harmoniserade standarder.
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Ändringsförslag 71

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 omsättning.
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

Om påföljderna skulle beakta företagens storlek skulle eventuella oärliga handlare inte 
avskräckas, eftersom mindre företag lätt kunde begå upprepade överträdelser som får 
allvarliga effekter för produktsäkerheten på den inre marknaden.

Ändringsförslag 72

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. De böter som drivs in ska avsättas för 
marknadskontrollverksamhet i den 
berörda medlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 73

Förslag till förordning
Artikel 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast [fem] år efter tillämpningsdagen
ska kommissionen bedöma tillämpningen 

Senast …* ska kommissionen bedöma 
tillämpningen av denna förordning och 
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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 bättre skydda 
konsumenterna mot osäkra produkter, med 
beaktande av dess inverkan på företag och i 
synnerhet på små och medelstora företag.

överlämna en utvärderingsrapport till 
Europaparlamentet och rådet. Rapporten 
ska bedöma om denna förordning har 
uppnått sina mål, i synnerhet när det gäller 
att bättre skydda konsumenterna mot 
osäkra produkter i enlighet med artikel 4 i 
denna förordning, med beaktande av dess 
inverkan på företag och i synnerhet på små 
och medelstora företag. Rapporten ska 
bland annat innehålla en bedömning av 
konsekvenserna av förordning (EU) 
nr 1025/2012 och dess effekter vad gäller 
denna förordning.
_____________
* OJ: please insert the date: five years 
after the date of application of this 
Regulation.

Or. en

Ändringsförslag 74

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast den ...*, ska kommissionen 
bedöma möjligheten av att införa på ett 
samordnat sätt ett system för påföljder för 
ekonomiska aktörer som avsiktligt släpper 
ut farliga produkter eller produkter som 
inte uppfyller kraven i denna förordning 
på den inre marknaden och överlämna 
den rapporten till Europaparlamentet och 
rådet.
______________
* OJ: please insert the date: five years 
after the date of application of this 
Regulation.

Or. en
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Ändringsförslag 75

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Artiklarna 9 och 10 i förordning (EG) 
nr 764/2008 ska upphöra att gälla med 
verkan den …*
_______
* OJ: Please insert the date of application 
of this Regulation.

Or. en

Motivering

Upphävandet är en konsekvens av att det införs kontaktpunkter för produktsäkerhet genom 
förordningen.
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MOTIVERING

Inledning

När kommissionen lade fram sitt förslag till förordning om konsumentprodukters säkerhet den 
13 februari 2013 skedde det under en lång och tröttsam kris för Europas konsumenter och 
företag. Förslaget kommer därför mitt i diskussionen om reglering och förenkling av 
unionslagstiftningen.

Föredragandens avsikt är att ge ett väl underbyggt svar i denna grundläggande och ständigt 
pågående diskussion. Föredraganden anser att det utan tvekan krävs två grundläggande 
komponenter i en väl fungerande inre marknad: säkerhet för konsumenterna och en jämn 
spelplan för företagen. Det är endast genom reglering och krav som konsumenterna kan vara 
säkra. Endast med säkra produkter kommer konsumenterna att uppmuntras att köpa fler 
produkter på den inre marknaden. Produktsäkerhet är därför nyckeln till att skapa en väl 
fungerande inre marknad och därigenom underlätta tillväxt för de europeiska företagen och 
välstånd i unionen.

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag eftersom det till stora delar ligger nära 
rekommendationerna i Europaparlamentets resolution om revideringen av direktivet om 
allmän produktsäkerhet och marknadskontroll1. Förordningen om konsumentprodukters 
säkerhet berör en stor del av den inre marknaden. Enligt kommissionens 
konsekvensbedömning2 uppgick handeln inom EU med konsumentprodukter, harmoniserade 
och icke-harmoniserade, till närmare en biljon euro mellan 2008 och 2010. 

De europeiska konsumenterna känner sig emellertid inte trygga när de agerar på den inre 
marknaden. Enligt en undersökning som kommissionen beställde av Eurobarometer 2012 
ansåg 27 procent av konsumenterna att ett stort antal icke livsmedelsprodukter på den inre 
marknaden var osäkra3. 

I årsrapporten för 2012 om systemet för snabbt informationsutbyte om farliga icke 
livsmedelsprodukter (Rapex) redovisades dessutom en ökning på 26 procent av varningarna 
för rapporterade produkter jämfört med siffrorna för 20114. Utan tvekan beror en del av 
ökningen på förbättrad marknadskontroll i medlemsstaterna, men det står också utom allt 
tvivel att antalet farliga produkter på den inre marknaden ökar.

Enligt föredraganden är detta oacceptabelt, eftersom en brist på förtroende för den inre 
marknaden hämmar tillväxt och välstånd i unionen som helhet. Grundläggande för att lösa 
problemet är ett väl fungerande system för produktsäkerhet som inrättas genom denna 
förordning.

                                               
1 Europaparlamentets resolution av den 8 mars 2011 om omarbetningen av direktivet om allmän produktsäkerhet 
och marknadskontroll (2010/2085(INI)).
2 Kommissionens arbetsdokument Impact Assessment, Product Safety and Market Surveillance Package, 
SWD(2013)0033, s. 9.
3 2012 Annual Report on the operation of the Rapid Alert System for non-food dangerous products, s. 42.
4 2012 Annual Report on the operation of the Rapid Alert System for non-food dangerous products, kapitel II.
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Övergripande frågor

Förordningen om konsumentprodukters säkerhet som ett allmänt skyddsnät
För föredraganden är det oerhört viktigt att förordningen fortsätter att fungera som ett 
”skyddsnät” för produktsäkerhet. I den nuvarande lagstiftningen understryks det i direktivet 
om allmän produktsäkerhet1 att det gäller fall där det råder brist på mer specifika 
säkerhetsbestämmelser i unionslagstiftningen för att därigenom garantera säkerheten för alla 
produkter som släpps ut på marknaden. 

Genom att koppla de nuvarande bestämmelserna till denna förordning kommer förordningen 
om konsumentprodukters säkerhet att få en ”paraplyfunktion” för att täppa till dessa luckor. 
Föredraganden anser därför att förordningen ska fungera som en bred, horisontell rättslig ram 
som omfattar produkter som redan existerar eller som kan komma att utvecklas, men som 
också fyller de luckor som finns.

Återinförande av försiktighetsprincipen
Ett skyddsnät för unionens produktlagstiftning måste innehålla effektiva säkerhetskrav. Enligt 
föredraganden finns det emellertid en stor brist i kommissionens förslag: Hänvisningen till 
försiktighetsprincipen när de eventuella riskerna med en viss produkt ska bedömas som finns i 
direktivet om allmän produktsäkerhet2 har tagits bort.

Föredraganden anser att detta är att skicka fel signal till konsumenterna, de ekonomiska 
operatörerna och marknadskontrollmyndigheterna. I stället måste försiktighetsprincipen 
återinföras så som den formuleras i artikel 191.2 i EUF-fördraget för att garantera att 
grundläggande säkerhetsaspekter beaktas i tillräcklig omfattning när produktsäkerheten 
bedöms.

Genom att återinföra försiktighetsprincipen vill föredraganden understryka nödvändigheten av 
att bevara denna horisontella princip och grundläggande hörnsten för produkternas och 
konsumenternas säkerhet.

Strikt anpassning till den nya lagstiftningsramen
En av de viktigaste nyheterna i kommissionens förslag om konsumentprodukternas säkerhet 
är kopplingen mellan de ekonomiska operatörernas skyldigheter i beslut 768/2008/EG3 och 
denna förordning. Detta är något helt nytt eftersom beslutet, som en del av en ny 
lagstiftningsram, hittills endast varit knutet till en harmoniserad unionslagstiftning, medan 
kapitel II i förordningen enbart omfattar icke-harmoniserade produkter.

Föredraganden anser det vara av avgörande betydelse att unionslagstiftningen är konsekvent 
när det gäller de ekonomiska operatörernas skyldigheter. Därför kommer kopplingen mellan 
beslutet och förordningen att vara så strikt som möjligt genom att man försöker undvika att 

                                               
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG av den 3 december 2001 om allmän produktsäkerhet.
2 Artikel 8.2 och skäl 1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG av den 3 december 2001 om allmän 
produktsäkerhet.
3 Europaparlamentets och rådet beslut nr 768/2008/EG av den 9 juli 2008 om en gemensam ram för saluföring av 
produkter.
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ändra formuleringen av de bestämmelser som redan införts genom beslutet och som sedan 
överförts till förordningen.

Ökad tonvikt vid inbyggd säkerhet
Produktsäkerheten kommer alltid att vara tillverkarens ansvar. Att se till att tillverkarnas 
automatiskt beaktar produktens säkerhet redan i konstruktionsfasen kan få enorm betydelse 
för produkternas säkerhet på marknaden och spara resurser för marknadskontrollen.

Föredraganden kommer att uppmana kommissionen att skapa ett användarvänligt och 
effektivt sätt för de ekonomiska operatörerna att bedöma alla produktens risker innan den 
släpps ut på marknaden.

Viktiga förslag
Förutom de fyra horisontella frågor som nämnts ovan fokuserar fördraganden på följande 
viktiga förslag:

Sårbara konsumenter
De sårbara konsumenterna måste ägnas särskild uppmärksamhet på den inre marknaden. När 
man bedömer produkternas säkerhet är konsumenternas sårbarhet en avgörande faktor för att 
bestämma om en produkt är säker eller inte. Dessutom anser föredraganden att det är 
nödvändigt att uppmärksamma produkter som vänder sig särskilt till barn när man bedömer 
produkternas säkerhet. 

Ursprungsland
I sitt förslag framför kommissionen kravet på ursprungsmärkning på produkterna eller deras 
förpackningar. Föredraganden behåller förslaget så som det formulerats i artikel 7 eftersom 
det är avgörande för att förbättra spårbarheten för marknadskontrollmyndigheterna, förbättra 
insynen i leveranskedjan och därigenom stärka konsumenternas förtroende för den inre 
marknaden.

CE+-märke
CE-märkningen signalerar till konsumenten att produkten är säker. CE-märkningen är 
emellertid bara tillverkarens sätt att tala om att han tar ansvar för att produkten uppfyller alla 
tillämpliga krav i gällande lagstiftning. Föredraganden föreslår att man inför ett nytt 
CE+-märke för att visa att produkten har testats av en oberoende tredje part och att den har 
befunnits vara säker av ett behörigt organ. Det nya CE+-märket kommer därför att bli ett 
komplement till den nuvarande CE-märkningen.

Transatlantisk dialog
Samarbete med produktsäkerhets- och marknadskontrollmyndigheterna i Förenta staterna är 
avgörande för att kunna förbättra den nuvarande situationen och det gällande regelverket i 
unionen. Genom ett formellt samarbete, dialog och utbyte av bästa praxis kan unionen lära av 
Förenta staterna hur man skapar en bättre och effektivare lagstiftning. Innan tidsfristen för att 
inge ändringsförslag till detta betänkande löper ut kommer föredraganden att ha fört en 
diskussion med företrädare för den amerikanska regeringen och eventuellt ha infört 
ändringsförslag som avser den transatlantiska dialogen.
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Kontaktpunkter för produktsäkerhet
Genom förordning (EG) nr 764/2008 om förfaranden för tillämpning av vissa nationella 
tekniska regler på produkter som lagligen saluförts i en annan medlemsstat inrättas 
produktkontaktpunkter i varje medlemsstat för att informera de ekonomiska operatörerna om 
reglerna för ömsesidigt erkännande enligt vad som framgår av förordningen. Föredraganden 
anser emellertid att det är nödvändigt att bredda syftet med produktkontaktpunkterna genom 
att underlätta utbildning om produktsäkerhetslagstiftning och överföring av information 
mellan industrier och till de ekonomiska operatörerna.

Sanktioner
Påföljder och sanktioner måste bli enhetliga och öronmärkas så att oärliga handlare betalar 
största delen av kostnaderna för marknadskontrollen. I dag är det skattebetalarna som betalar 
priset för unionens marknadskontroll. I framtiden blir påföljder avgörande för att stoppa och 
avskräcka oärliga handlare som vill ta sig in på den inre marknaden, samtidigt som 
påföljderna är proportionella och rättvisa.

Försäljning online
Eftersom konsumenterna köper ett stort antal produkter online från tredjeländer, produkter 
som kanske inte uppfyller europeiska säkerhetskrav och standarder och som därför äventyrar 
konsumenternas säkerhet och hälsa, framhåller föredraganden slutligen behovet av att särskilt 
fokusera på att stärka konsumenternas förtroende för e-handeln genom utbildnings- och 
informationskampanjer som initieras av kommissionen.
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BILAGA – FÖRTECKNING ÖVER BIDRAG FRÅN BERÖRDA PARTER

Ansvarsfriskrivning
Följande förteckning över berörda parter bygger på möten, e-brev och lägesrapporter från 
januari 2010 och till dess detta förslag till betänkande lades fram i juni 2013.

Observera att förteckningen inte är heltäckande. Det är praktiskt taget omöjligt att få med alla 
som har haft kontakt med föredraganden under mandatperioden. Dessutom har föredraganden 
arbetat i Europaparlamentet med frågan om produktsäkerhet sedan 2008. Inspirationskällorna 
är följaktligen många och omöjliga att helt överblicka.

Syftet med denna redovisning av de olika parter som har påverkat betänkandet är emellertid 
att visa på ett öppet sätt varifrån jag har hämtat inspirationen till detta förslag till betänkande.

Förteckning över berörda parter
 Anec
 Europeiska konsumentorganisationen (BEUC)
 Europeiska industri- och arbetsgivareförbundet (Businesseurope)
 Cen-Cenelec
 Ceoc International
 Dansk Industri
 Danska handelskammaren
 Danska konsumentrådet
 Danska myndigheten för säkerhetsteknik
 Danska standardiseringsstiftelsen
 GD Hälsa och konsument
 Europeiska fackföreningsinstitutet
 Eurocommerce
 Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
 Europeiska däcks- och gummitillverkarförbundet
 Det kommande litauiska ordförandeskapet för Europeiska unionens råd hösten 2013
 Det irländska ordförandeskapet för Europeiska unionens råd, våren 2013
 Jean-Philippe Montfort, partner hos MayerBrown
 Lego och TIE (Toy Industries Europe) 
 Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH)
 Orgalime
 Österrikes ständiga representation vid EU
 Danmarks ständiga representation vid EU
 Nederländernas ständiga representation vid EU
 Torben Rahbek, oberoende konsult
 TÜV
 UL Demko
 Förenta nationernas kommission för konsumentproduktsäkerhet (CPSC)
 Velux Denmark 
 Föredraganden organiserade en frukostdiskussion i samarbete med Businesseurope och 

Beuc den 4 juni 2013. En deltagarförteckning kan beställas från föredragandens kontor.


