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KORTFATTAD MOTIVERING

Den fria rörligheten för säkra, lagliga och icke förfalskade produkter är en av grunderna för 
Europeiska unionen och en hörnsten för den inre marknaden, och kan samtidigt återupprätta 
förtroendet hos konsumenterna som i dag på grund av en lucka i den europeiska lagstiftningen 
inte har rätt att få veta varifrån den produkt de köper kommer.

Förslaget syftar till att klargöra den rättsliga ramen för andra konsumentprodukter än 
livsmedel på ett sätt som speglar de ekonomiska aktörernas och de nationella myndigheternas 
befogenheter. Dessa aktörer och myndigheter är i behov av en harmonisering av regler och 
kontroller och av tolkningen och tillämpningen av gällande bestämmelser. Den bristande 
harmoniseringen är ett allvarligt hinder för en effektiv övervakning av den inre marknaden, 
vilket leder till ökade kostnader för de europeiska företagen.

Förslaget till förordning är ambitiöst och innehåller en rad skyldigheter för producenter, 
importörer och distributörer i syfte att garantera att nödvändig information alltid är väl synlig 
för konsumenterna, även om det kvarstår en del frågor avseende tillämpningen av dessa 
skyldigheter.

Föredraganden välkomnar den tydliga definitionen av förordningens tillämpningsområde, 
som omfattar andra tillverkade konsumentprodukter än livsmedel och för vilka 
produktsäkerheten ska tillämpas horisontellt. Föredraganden anser att kravet på 
produktspårbarhet är av avgörande betydelse för att undvika eller begränsa olagliga och 
illojala affärsmetoder, och detta krav ska ingå i de kontroller längs hela leveranskedjan som 
redan införts i många europeiska företag till följd av press från marknaden.

Det blir nu obligatoriskt att ange produkternas ursprung, vilket kommer att stärka de 
grundläggande spårbarhetskraven genom att det underlättar för övervakningsmyndigheterna 
att fastställa tillverkningsplatsen och möjliggör kontakter med myndigheterna i 
ursprungslandet inom ramen för det bilaterala eller multilaterala samarbetet om 
konsumentproduktsäkerhet. Att känna till i vilket land en produkt har tillverkats kan inte 
vilseleda konsumenterna i deras val, men det är av största vikt för att förstå en produkts 
hållbarhet i fråga om sociala, miljömässiga och produktionsmässiga standarder liksom själva 
produktens kvalitet och säkerhet. Konsumenterna har en verklig valfrihet om de kan fatta fullt 
medvetna köpbeslut. Detta gäller redan i många länder, som är våra konkurrenter och 
handelspartner, där striktare ursprungsregler tillämpas sedan 1920-talet och är obligatoriska 
för alla varor, även för varor som tillverkats i Europa och som importeras till dessa länder. 
Förenta staterna, Mexiko, Kanada och Japan är några exempel.  
Information innebär säkerhet, och tillförlitlig information är viktigt både för konsumenternas 
hälsa och för den industriella utvecklingen i Europa.

Föredraganden hyser dock vissa tvivel när det gäller den typ av risk som avses i förordningen. 
Det anges inte klart i texten om spårbarhetskravet gäller utan åtskillnad för alla produkter som 
inte omfattas av harmoniserade regler eller om man för att garantera proportionalitet bör 
undanta lågriskprodukter och produkter som redan omfattas av andra direktiv eller 
förordningar.
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För att förenkla lagstiftningen bör räckvidden av denna förordning utvidgas till att omfatta 
alla produkter som inte redan omfattas av harmoniserade regler, med undantag av 
livsmedelsprodukter.

Föredraganden anser vidare att man ytterligare bör klargöra och fastställa hur 
medlemsstaterna ska utfärda påföljder för överträdelser av förordningen liksom påföljdernas 
omfattning och tidpunkt. Det borde sålunda införas gemensamma minimi- och 
maximipåföljder och frister för tillämpningen av dem i syfte att garantera att konsekvenserna 
för de aktörer som inte respekterar säkerhetsstandarderna blir desamma oavsett i vilken 
medlemsstat de är verksamma. Samtidigt bör proportionalitetsprincipen ses över och baseras 
på premissen att påföljden ska stå i proportion till den mängd varor som sålts i EU och deras 
ekonomiska värde.

Inom EU är gränserna öppna och det får inte finnas alltför olika regler för påföljder för 
samma typ av förseelse inom handeln, ett område där EU har nästan exklusiv behörighet.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för internationell handel uppmanar utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) När det gäller utvecklingen av 
internetförsäljning och tullar måste man 
ge akt på de svårigheter 
marknadskontrollmyndigheterna ställs 
inför när de vidtar åtgärder mot farliga 
produkter som säljs online. Detta är 
särskilt viktigt eftersom antalet produkter 
från tredjeländer som köps online av 
konsumenter och som inte uppfyller 
europeiska normer ökar, vilket utgör ett 
hot mot konsumenternas hälsa och 
säkerhet. För att hantera dessa 
utmaningar måste det införas lämpliga 
kontroller av importerade produkter.
Särskilda verktyg som kan användas av 
tullmyndigheterna och som ytterligare 
stärker samarbetet mellan de 
verkställande myndigheterna bör därför 
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tillhandahållas. Tullkontrollerna och 
marknadsövervakningen av produkter 
som köps via internet bör stärkas och 
standardiseras.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

Angivande av ursprungsland för de material som ingår i produkten kompletterar 
informationen till konsumenterna. Att produkten är äkta och att det finns ett registrerat 
varumärke anger dessutom att produkten motsvarar kvalitetsstandarder som är erkända på 
EU-nivå.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) När det gäller produkter som inte 
omfattas av unionslagstiftningen om 
harmonisering, EU-normer eller nationell 
lagstiftning om hälso- och säkerhetskrav, 
kommer de ekonomiska aktörerna att 
bedöma produkternas säkerhet enligt 
särskilda kriterier, och på grundval av 
dessa fastställa den risknivå som är 
förbunden med en produkt. 
Marknadskontrollmyndigheterna kan 
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bistå de ekonomiska aktörerna med att 
utföra säkerhetsbedömningen.

Motivering

Det är viktigt att marknadskontrollmyndigheterna bistår de ekonomiska aktörerna (t.ex. 
tillverkare, importörer, etc.) med att bedöma produktsäkerheten, i synnerhet när dessa 
produkter inte omfattas av unionslagstiftningen om harmonisering eller av EU-normer. 
Särskilt när det gäller importerade produkter kan bedömningen av produktsäkerheten vara 
invecklad eftersom importörerna inte har full kännedom om produktens egenskaper.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) Risk: en risk som kan inverka 
negativt på personers hälsa och säkerhet i 
allmänhet, hälsa och säkerhet på 
arbetsplatsen, konsumentskyddet, 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.

Motivering

I direktivet om konsumentprodukters säkerhet definieras endast ”allvarlig risk”. För att detta 
direktiv ska vara förenligt med förordningen för marknadskontroll bör det även innehålla en 
allmän definition av risk.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Att säkerställa produkternas (20) Att säkerställa produkternas 
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identifiering och spårbarhet genom hela 
leveranskedjan gör det lättare att identifiera 
de ekonomiska operatörerna och att vidta 
effektiva korrigerande åtgärder mot osäkra 
produkter, t.ex. riktade återkallelser. 
Produktidentifiering och spårbarhet gör det 
på så sätt möjligt för konsumenterna och de 
ekonomiska operatörerna att erhålla 
korrekta uppgifter om osäkra produkter, 
vilket ökar förtroendet för marknaden och 
gör det möjligt att undvika onödiga avbrott 
i handeln. Produkterna bör därför bära 
uppgifter som gör det möjligt att identifiera 
både produkten, tillverkaren och en 
eventuell importör. Tillverkarna bör också 
utarbeta teknisk dokumentation för sina 
produkter, och de kan välja att göra detta 
på det lämpligaste och kostnadseffektiva 
sättet, t.ex. på elektronisk väg. Dessutom 
bör man kräva att de ekonomiska 
operatörerna identifierar de operatörer som 
levererat till dem och som de levererat till. 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
95/46/EG av den 24 oktober 1995 om 
skydd för enskilda personer med avseende 
på behandling av personuppgifter och om 
det fria flödet av sådana uppgifter är 
tillämpligt fullt ut på behandling av 
personuppgifter i samband med 
tillämpningen av denna förordning.

identifiering, ursprung och spårbarhet 
utifrån strikta bestämmelser och kriterier
genom hela leveranskedjan gör det lättare 
att identifiera de ekonomiska operatörerna 
och att vidta effektiva korrigerande 
åtgärder mot osäkra produkter, t.ex. riktade 
återkallelser och destruering av produkter. 
Produktidentifiering och spårbarhet gör det 
på så sätt möjligt för konsumenterna och 
de ekonomiska operatörerna att erhålla 
korrekta uppgifter om osäkra produkter, 
vilket ökar förtroendet för marknaden och 
gör det möjligt att undvika onödiga avbrott 
i handeln. Produkterna bör därför bära 
uppgifter som gör det möjligt att 
identifiera både produkten, tillverkaren och 
en eventuell importör. Tillverkarna bör 
också utarbeta teknisk dokumentation för 
sina produkter, och de kan välja att göra 
detta på det lämpligaste och 
kostnadseffektiva sättet, t.ex. på 
elektronisk väg. Dessutom bör man kräva 
att de ekonomiska operatörerna identifierar 
de operatörer som levererat till dem och 
som de levererat till. Europaparlamentets 
och rådets direktiv 95/46/EG av den 
24 oktober 1995 om skydd för enskilda 
personer med avseende på behandling av 
personuppgifter och om det fria flödet av 
sådana uppgifter är tillämpligt fullt ut på 
behandling av personuppgifter i samband 
med tillämpningen av denna förordning. 
Kommissionen bör upprätta en offentlig 
databas för information om säkerhet i 
fråga om konsumentvaror i syfte att öka 
kunskaperna om farliga produkter över 
gränserna på den inre marknaden och 
vederbörligen informera berörda 
konsumenter, producenter och 
distributörer, samtidigt som man 
garanterar den nödvändiga 
konfidentialiteten.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 21
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(21) Angivandet av ursprung kompletterar 
de grundläggande spårbarhetskraven när 
det gäller tillverkarens namn och adress
utan att öka den administrativa bördan. 
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, att göra det 
möjligt för konsumenterna att koppla 
samman produkterna med de sociala, 
miljömässiga och säkerhetsmässiga 
standarderna i ursprungslandet och att 
skydda dem mot förfalskningar eller 
olagliga produkter. 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 och 
bekämpning av förfalskningar för att vidta 
lämpliga uppföljningsåtgärder, vilket redan 
är fallet i många länder, som är EU:s 
konkurrenter och handelspartner och som 
tillämpar striktare ursprungsregler sedan 
1920-talet för alla varor, även för varor 
som importeras från Europa. Förenta 
staterna, Mexiko, Kanada och Japan är 
några exempel. Kommissionen bör spela 
en aktiv roll i samordningen av 
verksamheten vid de europeiska 
marknadskontrollmyndigheterna och 
tullmyndigheterna och de behöriga 
myndigheterna i tredjeländer samt inleda 
kampanjer för att informera allmänheten 
om marknadskontrollmyndigheternas roll 
som informationstjänst för 
konsumenterna.



AD\1003298SV.doc 9/20 PE513.019v02-00

SV

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) Europeiska unionen har redan 
ingått bilaterala avtal, eller håller på att 
förhandla om sådana avtal, med länder 
där det är obligatoriskt att ange 
ursprungslandet, och anser att en 
skyldighet att ange ursprungslandet 
skapar en mer balanserad och rättvis 
marknad och främjar konkurrensen 
mellan länderna, medan alla olikheter i 
behandlingen utgör ett handelshinder.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 21b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21b) Information om produkternas 
ursprung kommer att öka 
marknadskontrollmyndigheternas 
effektivitet när de spårar farliga 
produkter. Dessutom spelar angivandet av 
ursprungslandet en avgörande roll i 
förbindelse med produktåterkallelser eller 
tillbakadraganden av farliga produkter 
från EU-marknaden.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 21c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21c) De nationella behöriga 
myndigheterna bör utföra 
informationskampanjer för att informera 
konsumenterna om riskerna med att köpa 
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förfalskade produkter, framför allt online.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Medlemsstaterna bör föreskriva 
påföljder för överträdelser av 
bestämmelserna i denna förordning och ska 
säkerställa att dessa påföljder tillämpas.
Påföljderna bör vara effektiva,
proportionella och avskräckande.

(30) Medlemsstaterna bör föreskriva 
påföljder för överträdelser av 
bestämmelserna i denna förordning och ska 
säkerställa att dessa påföljder tillämpas.
Påföljderna bör vara effektiva, i största 
möjliga utsträckning harmoniserade och 
stå i proportion till varornas mängd och
värde och till den tid de funnits på 
marknaden, samt vara avskräckande.

Motivering

Utan harmoniserade påföljder i de olika medlemsstaterna, eller åtminstone påföljder i linje 
med EU-övergripande minimi- och maximinivåer, kan man inte lösa detta problem, i stället 
skulle import och distribution i stater där påföljderna är mindre strikta än i andra främjas.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Förordningen ska tillämpas på alla 
tillverkade produkter som släppts ut eller 
tillhandahållits på marknaden, oavsett om 
de är nya, begagnade eller renoverade, och 
som uppfyller något av följande villkor:

1. Förordningen ska tillämpas på alla 
tillverkade produkter som släppts ut eller 
tillhandahållits på marknaden, oavsett om 
de tillhandahålls online, är nya, 
begagnade eller renoverade, och som 
uppfyller något av följande villkor:

Motivering

Mot bakgrund av e-handelns ökade roll verkar det lämpligt att ange att förordningen även 
gäller onlinemarknaden.
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Ändringsförslag 12

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

la) Byggprodukter enligt 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 305/2011 av den 
9 mars 2011 om fastställande av
harmoniserade villkor för saluföring av 
byggprodukter*.
__________________
* EUT L 88, 4.4.2011, s. 5. 

Motivering

Byggprodukter är i regel bara mellanprodukter och inte slutprodukter.  I sällsynta fall, då 
säkerhetskrav måste ställas på själva produkten, innehåller ovan nämnda förordning (EU) 
nr 305/2011 tillräckliga bestämmelser för att dessa krav ska kunna beaktas (se artiklarna 3.3, 
11.6, 27.3 och 27.4 i förordningen).

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

En hänvisning till online-marknaden, som inte övervakas i de fall en produkt som släppts ut 
på marknaden distribueras direkt till konsumentens bostad. Särskilt om det handlar om en 
produkt av mindre storlek.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
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Artikel 5 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Om den är äkta, vilket innebär att 
produkten eller presentationen av 
produkten inte bär ett varumärke som är 
identiskt med eller liknar ett registrerat 
varumärke för denna produkt, utan 
varumärkesinnehavarens tillstånd, och 
som därigenom vilseleder konsumenterna 
rörande produktens rätta identitet.

Ändringsförslag 15

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

Att produkten är äkta och att det finns ett registrerat varumärke som anger att produkten 
uppfyller de kvalitetsstandarder som är erkända på EU-nivå.

Ändringsförslag 16

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Vid tillämpningen av punkterna 1 
och 2 ska de ekonomiska aktörerna ge 
marknadskontrollmyndigheterna tillgång 
till en checklista som förklarar hur 
parametrarna i punkterna 1 och 2 har 
bedömts och hur en produkts potentiella 
risk har uppskattats på grundval av denna 
checklista. 
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Marknadskontrollmyndigheterna ska på 
begäran bistå de ekonomiska aktörerna 
med att utföra bedömningen.

Motivering

När det gäller produkter som inte omfattas av unionslagstiftningen om harmonisering, EU-
normerna eller nationell lagstiftning om hälso- och säkerhetskrav, krävs det tydliga 
parametrar utifrån vilka risken på korrekt sätt kan bedömas och definieras. Denna 
bedömning bör dock inte uteslutande utföras av de ekonomiska aktörerna, utan 
marknadskontrollmyndigheterna bör utföra en kontroll, som åtminstone bygger på de 
ekonomiska aktörernas egna rapporter om hur riskbedömningen har utförts.  Detta är särskilt 
viktigt när det gäller importerade produkter, eftersom importörerna kan ha mer begränsade 
kunskaper om hur kraven i punkt 2 ska tillämpas på en importerad produkt.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Tillverkare, importörer och distributörer
ska se till att färdiga 
konsumtionsprodukter är märkta med 
ursprungsland eller, om de färdiga 
konsumtionsprodukternas storlek eller 
beskaffenhet inte tillåter detta, att de 
uppgifter som krävs tillhandahålls på 
förpackningen eller i ett dokument som 
åtföljer den berörda produkten, till 
exempel försäljningsmaterialet.
Tillverkarna eller importörerna måste 
försäkra sig om att alla produkter som 
säljs inom EU är märkta med 
ursprungsland, oavsett om produktens 
ursprung är ett EU-land eller ett land 
utanför EU. Distributörerna ska 
kontrollera att tillverkaren eller 
importören har märkt 
konsumentprodukten på ett lämpligt sätt 
innan den säljs eller erbjuds för 
försäljning på EU-marknaden.
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Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Produktens ursprungsland ska anges 
med orden ”tillverkad i” följt av namnet 
på ursprungslandet. Angivandet av 
ursprungsland kan ske på ett av 
Europeiska unionens officiella språk så 
att det lätt förstås av konsumenterna och 
slutkunderna i den medlemsstat där 
varorna ska saluföras. Angivandet får 
inte göras med något annat än det 
latinska alfabetet för produkter som 
saluförs i länder vars språk skrivs med det 
latinska alfabetet, medan det i länder som 
använder ett annat alfabet än det latinska 
ska säkerställas att angivandet även görs 
med det latinska alfabetet.

Motivering

Det är nödvändigt att ange hur ursprungslandet ska anges och att göra det möjligt för 
leverantörerna att välja rätt språk för konsumentmålgruppen.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Angivandet av ursprungslandet ska 
göras med tydligt läsbara och outplånliga 
bokstäver, det ska vara synligt vid normal 
hantering av varan, klart kunna särskiljas 
från annan information och ha ett sådant 
utseende som varken är vilseledande eller 
kan ge ett oriktigt intryck av produktens 
ursprung.

Motivering

Med hänsyn till konsumentinformation och konsumentsäkerhet är det mycket viktigt att 
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säkerställa att angivandet av ursprungslandet är autentiskt och inte kan användas för att 
vilseleda konsumenterna.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1c. Artikel 7 i denna förordning ska 
tillämpas på färdiga 
konsumtionsprodukter, med undantag av 
fiskeri- och vattenbruksprodukter enligt 
artikel 1 i rådets förordning (EG) 
nr 104/2000, och livsmedel enligt artikel 2 
i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 178/2002.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Om det ursprungsland som fastställts i 
enlighet med punkt 2 är en medlemsstat i 
unionen kan ursprungsmärkningen
hänvisa till unionen eller till en viss 
medlemsstat. Även tillverkarens namn och 
adress ska anges på alla 
konsumentprodukter som släpps ut på 
EU-marknaden.

Ändringsförslag 22

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Tillverkarna ska upprätta en teknisk 
dokumentation, i proportion till de risker 
som en produkt utgör, bedömda på 
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dokumentationen ska innehålla följande: grundval av artikel 6. Den tekniska 
dokumentationen ska innehålla följande:

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Innan en produkt släpps ut på 
marknaden ska importörerna, som omfattas 
av samma skyldigheter som EU-
producenterna, säkerställa att produkten 
uppfyller det allmänna säkerhetskravet i 
artikel 4, att tillverkaren har uppfyllt 
kraven i artikel 8 och att den åtföljande 
tekniska dokumentationen bekräftar att 
produkten uppfyller kraven när det gäller 
de eventuella risker den medför.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Eftersom de skyldigheter som avses i 
artikel 8.4 baseras på riskbedömningen av 
en produkt, som kan baseras på andra 
kriterier och parametrar i tredjeländer, är 
det importörens ansvar att se till att den 
utländska tillverkaren har beaktat de 
EU-parametrar som anges i artikel 6 och 
att detta framgår av den tekniska 
dokumentation som tillhandahållits 
importören.

Motivering

Man måste se till att de riskbedömningar som utförs av utländska tillverkare baseras på 
samma EU-krav för de produkter som importeras till EU och som införs på EU-marknaden.
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Ändringsförslag 25

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 28

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 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 och för 
alla ekonomiska aktörer till vilka 
importören distribuerar sina produkter, 
tillsammans med bevis som stöder 
förekomsten av betydande skillnader 
mellan modellerna.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Distributörer som anser eller har skäl att 
tro att en produkt som de har tillhandahållit 
på marknaden inte är säker eller inte 
överensstämmer med artiklarna 8.6, 8.7, 

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

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

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Medlemsstaterna ska föreskriva 
påföljder för överträdelser av 
bestämmelserna i denna förordning, 
baserade på de gemensamma 
miniminivåer som föreslagits av 
kommissionen, och ska vidta de åtgärder 
som krävs för att se till att dessa påföljder 
tillämpas. Påföljderna ska vara effektiva, 
proportionella och avskräckande. 
Medlemsstaterna ska anmäla dessa 
bestämmelser till kommissionen senast den 
[insert date - 3 months from the date of 
application of this Regulation] och alla 
senare ändringar som gäller dem så snart 
som möjligt. Påföljderna ska vara 
harmoniserade och stå i proportion till 
mängd och värde när det gäller produkter 
som inte uppfyller kraven och till den tid 
de funnits på marknaden.
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