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Ändringsförslag 10
Salvatore Iacolino

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.

Or. it

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 11
Cristiana Muscardini

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 12
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

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 harmoniseringslagstiftningen eller av europeiska standarder. 
Särskilt när det gäller importerade produkter kan bedömningen av produktsäkerheten vara 
invecklad eftersom importörerna inte har full kännedom om produktens egenskaper.

Ändringsförslag 13
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 16a (nytt)
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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. 

Or. en

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 14
Jörg Leichtfried

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Att säkerställa produkternas 
identifiering och spårbarhet genom hela 
leveranskedjan gör det lättare att identifiera 
de ekonomiska operatörerna och att vidta 
effektiva korrigerande åtgärder mot osäkra 
produkter, t.ex. riktade återkallelser. 
Produktidentifiering och spårbarhet gör det 
på så sätt möjligt för konsumenterna och de 
ekonomiska operatörerna att erhålla 
korrekta uppgifter om osäkra produkter, 
vilket ökar förtroendet för marknaden och 
gör det möjligt att undvika onödiga avbrott 
i handeln. Produkterna bör därför bära 

(20) Det är mycket viktigt att se till att alla
produkter som släpps ut på 
EU-marknaden är säkra så att man kan 
garantera en hög skyddsnivå, bland annat 
för konsumenter. Det bör understrykas att 
produkternas identifiering, angivande av 
ursprung och spårbarhet genom hela 
leveranskedjan kommer att göra 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 
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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.

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. I detta 
avseende bör kommissionen upprätta en
allmän databas för konsumenter med 
produktsäkerhetsinformation för att öka 
kunskapen om farliga produkter över 
gränserna på den inre marknaden. 
Kommissionen bör ge 
produktsäkerhetsexperter, tillverkare, 
handels- och konsumentorganisationer 
samt nationella myndigheter tillgång till 
all relevant information samtidigt som 
man garanterar den nödvändiga 
konfidentialiteten. Dessutom bör man 
kräva att de ekonomiska operatörerna 
identifierar de operatörer som levererat till 
dem och som de levererat till. 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 
om skydd för enskilda personer med 
avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter 
är tillämpligt fullt ut på behandling av 
personuppgifter i samband med 
tillämpningen av denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 15
Cristiana Muscardini

Förslag till förordning
Skäl 20
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(20) Att säkerställa produkternas 
identifiering och spårbarhet genom hela 
leveranskedjan gör det lättare att identifiera 
de ekonomiska operatörerna och att vidta 
effektiva korrigerande åtgärder mot osäkra 
produkter, t.ex. riktade återkallelser 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.

Or. it

Ändringsförslag 16
Marielle de Sarnez

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

(20a) Ett förenklat, pålitligt och 
samordnat system för märkning och
certifiering på unionsnivå är nödvändigt 
för att företag och konsumenter ska ha de 
fakta de behöver. 

Or. fr

Ändringsförslag 17
Marielle de Sarnez

Förslag till förordning
Skäl 20b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20b) Ursprungsmärkning av produkter 
bör göras utifrån strikta bestämmelser 
och kriterier.

Or. fr

Ändringsförslag 18
Christofer Fjellner

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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ska spåra produkten tillbaka till den 
egentliga tillverkningsplatsen och 
möjliggör kontakter med myndigheterna i 
ursprungslandet i samband med bilateralt 
eller multilateralt samarbete om 
konsumentprodukters säkerhet för att 
vidta lämpliga uppföljningsåtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 19
Robert Sturdy
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Även om produktsäkerhet är ett viktigt begrepp har det inte fastställts på ett objektivt sätt att 
obligatorisk ursprungsmärkning främjar säkerheten, och ett frivilligt tillvägagångssätt som 
inte är rättsligt bindande hade varit att föredra. Dessutom skulle obligatorisk 
ursprungsmärkning ha ett tvivelaktigt mervärde eftersom bestämmelserna i artikel 8 skulle 
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möjliggöra nödvändig och tillräcklig spårbarhet.

Ändringsförslag 20
Christofer Fjellner

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(21) Angivandet av ursprung kompletterar 
de grundläggande spårbarhetskraven när 
det gäller tillverkarens namn och adress. 
Särskilt angivandet av ursprungsland kan 
hjälpa 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. Angivandet 
av ursprung bör ske på frivillig basis när 
det är kommersiellt fördelaktigt för 
tillverkarna att göra detta.

Or. en

Ändringsförslag 21
Jörg Leichtfried

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Angivandet av ursprung kompletterar 
de grundläggande spårbarhetskraven när 
det gäller tillverkarens namn och adress. 
Särskilt angivandet av ursprungsland 
hjälper till att identifiera den egentliga 

(21) Spårbarhet och spårningsmärkning 
är nödvändigt för att kunna fastställa 
produktens ursprungsland och den 
ansvarige tillverkaren. Det är av yttersta 
vikt att man kan garantera att 
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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.

spårbarheten är tillförlitlig i alla skeden 
under produktens livstid, samtidigt som 
att detta inte leder till ökade 
administrativa bördor. 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, så att 
konsumenterna kan hålla sig informerade 
om en produkts hållbarhet vad beträffar 
sociala, miljömässiga och 
tillverkningsmässiga standarder såväl som 
om produktens kvalitet och säkerhet. 
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. 
Kommissionen bör därför spela en mer 
aktiv roll i samordningen mellan de 
europeiska 
marknadskontrollmyndigheterna, 
tullmyndigheterna samt medlemsstaternas 
och tredjeländers behöriga myndigheter.

Or. en

Ändringsförslag 22
Salvatore Iacolino

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Angivandet av ursprung kompletterar 
de grundläggande spårbarhetskraven när 

(21) Angivandet av ursprung kompletterar 
de grundläggande spårbarhetskraven när 
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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.

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. Angivandet 
av ursprungsland för de material som 
ingår i produkten kompletterar 
informationen till konsumenterna. 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. it

Motivering

Enbart uppgiften om ursprungsland ger inte konsumenten fullständig information om 
produktens faktiska ursprung och bör därför kompletteras med information om de material 
som ingår i produkten.

Ändringsförslag 23
Marielle de Sarnez

Förslag till förordning
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) Allmänheten bör informeras om hur 
myndigheter för marknadskontroll 
arbetar, så att konsumenterna kan vända 
sig till dem vid behov.

Or. fr
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Ändringsförslag 24
Jörg Leichtfried

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. 
Det är av stor vikt att påföljderna 
samordnas i alla medlemsstater för att 
undvika större import till och distribution 
i stater där påföljderna är mildare än i 
andra. Påföljderna bör vara proportionella 
med avseende på kvantiteten, varans 
värde och hur länge varan har varit 
tillgänglig på marknaden, såväl som 
effektiva och avskräckande.

Or. en

Ändringsförslag 25
Salvatore Iacolino

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:

Or. it

Motivering

Mot bakgrund av e-handelns ökade roll verkar det lämpligt att ange att förordningen även 
gäller onlinemarknaden.
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Ändringsförslag 26
Daniel Caspary, Andreas Schwab

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

la) Byggprodukter med anledning av 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 305/2011 av den 
9 mars 2011 om fastställande av 
harmoniserade villkor för saluföring av 
byggprodukter1,
__________________
1 EUT L 88, 4.4.2011, s. 5. 

Or. de

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 4 i förordningen).

Ändringsförslag 27
Jörg Leichtfried

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Med avseende på utvecklingen av 
internetförsäljning och tullar måste man 
ge akt på de svårigheter 
marknadskontrollmyndigheterna ställs 
inför när de vidtar åtgärder mot farliga 
produkter som säljs på internet. För att ta 
itu med de utmaningar som utförandet av 
tillräcklig kontroll av importerade 
produkter innebär bör kommissionen 
tillhandahålla särskilda verktyg som kan 
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användas av tullmyndigheterna och som 
ytterligare kan stärka samarbetet mellan 
de myndigheter som verkställer 
lagstiftningen. Antalet produkter som 
konsumenter inhandlar på internet från 
tredjeländer och som inte är förenliga 
med europeiska standarder ökar, något 
som utgör ett hot mot konsumenternas 
säkerhet och hälsa. Av denna anledning 
bör kommissionen stärka och 
standardisera tullkontrollen och 
marknadsövervakningen av produkter 
som inhandlats på internet. 
Kommissionen och medlemsstaternas 
behöriga myndigheter bör fortsätta 
utarbeta informationskampanjer riktade 
till konsumenterna för att informera dem 
om riskerna med att köpa förfalskade 
produkter, framför allt på internet.

Or. en

Ändringsförslag 28
Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi

Förslag till förordning
Artikel 5 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Då den är autentisk, 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.

Or. en

Ändringsförslag 29
Salvatore Iacolino
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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.

Or. it

Motivering

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

Ändringsförslag 30
Cristiana Muscardini

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, autenticitet, förpackning, 
anvisningar för montering och, i 
förekommande fall, för installation och 
underhåll.

Or. en

Ändringsförslag 31
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Vid tillämpningen av punkterna 1 
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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.
Marknadskontrollmyndigheterna ska på 
begäran bistå de ekonomiska aktörerna 
med att utföra bedömningen. 

Or. en

Motivering

In the case of products that are not subject to any Union harmonisation legislation, EU 
standards or national health and safety legislation, there needs to be clear parameters on 
which basis risk can be properly assessed and defined. However, this evaluation should not 
be left only to economic operators, but there should be a control by market surveillance 
authorities that is at least based on self-declarations of economic operators showing how the 
risk assessment has been carried out. This is particularly relevant in the case of imported 
products since importers may have a more limited knowledge of how the requirements as per 
paragraph 2 apply to an imported product.

Ändringsförslag 32
Robert Sturdy
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7 utgår
Angivande av ursprung

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

Or. en

Motivering

Även om produktsäkerhet är ett viktigt begrepp har det inte fastställts på ett objektivt sätt att 
obligatorisk ursprungsmärkning främjar säkerheten, och ett frivilligt tillvägagångssätt som 
inte är rättsligt bindande hade varit att föredra. Dessutom skulle en obligatorisk 
ursprungsmärkning ha ett tvivelaktigt mervärde eftersom bestämmelserna i artikel 8 skulle 
möjliggöra nödvändig och tillräcklig spårbarhet.

Ändringsförslag 33
Christofer Fjellner

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.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 34
Christofer Fjellner

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Tillverkare och importörer ska 
uppmuntras till att se till att produkterna är 
märkta med ursprungsland eller, om 
produktens storlek eller beskaffenhet inte 
tillåter detta, att dessa uppgifter på frivillig 
basis kan tillhandahållas på 
förpackningen eller i ett dokument som 
åtföljer produkten om det är kommersiellt 
fördelaktigt för dem att göra detta.

Or. en

Ändringsförslag 35
Hans-Peter Martin

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Tillverkare och importörer ska se till att 
produkterna är märkta med ursprungsland 
eller, om produktens storlek eller 
beskaffenhet inte tillåter detta, att de 
uppgifter som krävs tillhandahålls på 
förpackningen eller i ett dokument som 
åtföljer produkten. Om viktiga 
produktionsled sker i olika länder ska alla 
dessa ursprungsländer anges utifrån hur 
stor del i värdekedjan de har.

Or. de

Ändringsförslag 36
Jörg Leichtfried

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Tillverkare och importörer av produkter 
måste märka produkterna med 
ursprungsland för att möjliggöra 
spårbarhet av varor inom leveranskedjan.
Dessutom spelar märkningen med 
ursprungsland en avgörande roll med 
avseende på produktåterkallelser eller 
tillbakadraganden av farliga produkter 
från EU-marknaden. 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. Om produktens 
storlek och/eller beskaffenhet inte tillåter 
att ursprunget anges på produkten måste
de uppgifter som krävs tillhandahållas på 
förpackningen eller i ett dokument som 
åtföljer produkten.

Or. en

Ändringsförslag 37
Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi

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 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, till exempel 
försäljningsmaterialet.

Or. en



AM\1000100SV.doc 21/35 PE514.717v02-00

SV

Ändringsförslag 38
Salvatore Iacolino

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it

Motivering

Enbart uppgiften om ursprungsland ger inte konsumenten fullständig information om 
produktens faktiska ursprung och bör därför kompletteras med information om de material 
som ingår i produkten.

Ändringsförslag 39
Daniel Caspary

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 40
Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Produktens ursprungsland ska anges 
med orden ”tillverkad i” följt av 
ursprungslandet. Informationen kan 
lämnas på vilket som helst av 
EU:s officiella språk som lätt förstås av 
konsumenterna eller slutkunderna i den 
medlemsstat där varorna ska saluföras. 
Endast det latinska alfabetet får användas 
när det gäller produkter som saluförs i 
länder vilkas språk skrivs med det 
alfabetet, medan informationen även ska 
skrivas med det latinska alfabetet i länder 
som använder ett annat alfabet än det 
latinska.

Or. en

Ändringsförslag 41
Daniel Caspary

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Varornas ursprung ska anges med 
beteckningen ”tillverkad i” tillsammans 
med namnet på ursprungslandet. 
Märkningen kan ske på ett av 
Europeiska unionens officiella språk som 
lätt förstås av de slutliga kunderna i den 
medlemsstat där varorna ska saluföras 
eller på engelska språket med användning 
av orden ”made in” tillsammans med det 
engelska namnet på ursprungslandet. När 
det gäller produkter som ska saluföras i 
länder där språket skrivs med det latinska 
alfabetet får märkningen inte göras med 
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andra bokstäver än dem som finns i det 
alfabetet.

Or. en

Ändringsförslag 42
Daniel Caspary

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Artikel 7 i denna förordning ska 
tillämpas på produkter avsedda för 
slutkonsumenter, 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.

Or. en

Ändringsförslag 43
Christofer Fjellner

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 44
Hans-Peter Martin

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.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 45
Christofer Fjellner

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.

utgår

Or. en

Motivering

De konsumentprodukter som säljs inom Europeiska unionen måste vara förenliga med vissa 
standarder, så att de uppfyller säkerhetskraven i EU-direktiven. Ursprungsmärkning skulle 
därför inte ha någon betydelse för tillämpningen av standarderna. Marknadsövervakning är 
av central betydelse i detta sammanhang.

Ändringsförslag 46
Jörg Leichtfried

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3
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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 bör anges på alla 
konsumentprodukter som släpps ut på 
EU-marknaden. Ursprungsinformationen 
på produkterna kommer att höja 
marknadskontrollmyndigheternas 
effektivitet när de spårar farliga produkter 
på EU-marknaden. 

Or. en

Ändringsförslag 47
Jörg Leichtfried

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen bör se till att 
tillverkarna förutom 
ursprungsmärkningen tillhandahåller 
information om deras produkters säkerhet 
till myndigheterna. En av de obligatoriska
förpliktelserna för distributörer bör vara 
att kontrollera om tillverkaren eller 
importören har märkt 
konsumentprodukten på ett lämpligt sätt 
innan den säljs eller erbjuds för 
försäljning på EU-marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 48
Christofer Fjellner
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Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Varor får undantas från 
ursprungsmärkning av tekniska eller 
kommersiella orsaker. Varor får även 
undantas från ursprungsmärkning om 
ursprungsreglerna i sig fastställer 
ursprungslandet, utan att tillhandahålla 
lämplig information till konsumenten, 
dvs. i de fall då produkten härrör från en 
invecklad, diversifierad och 
gränsöverskridande produktionskedja 
eller när mervärdet som produkten ges i 
landet där den sista betydande 
bearbetningen ägde rum är av mindre 
betydelse.

Or. en

Motivering

Regler för ursprung som inte medför förmånsbehandling har en grundläggande betydelse i 
det internationella handelssystemet när det gäller att fastställa ursprungslandet. Nu när 
produktionskedjorna blir alltmer diversifierade och globala är angivelser av ursprungslandet 
ofta vilseledande för konsumenterna, eftersom de får intrycket att hela produkten eller i alla 
fall merparten av den har tillverkats i det land som anges på etiketten, trots att detta inte 
alltid är fallet.

Ändringsförslag 49
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För att skydda konsumenternas hälsa och 
säkerhet ska tillverkarna, i proportion till 
de risker som en produkt utgör, utföra 
stickprovsundersökningar av produkter 
som tillhandahålls på marknaden, granska 
klagomål och registerföra klagomål, 

3. För att skydda konsumenternas hälsa och 
säkerhet ska tillverkarna, i proportion till 
de risker som en produkt utgör och som 
ska bedömas på grundval av artikel 6,
överlåta kontrollerna av 
överensstämmelse till ett oberoende 
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icke-överensstämmande produkter och 
produktåterkallelser, samt informera 
distributörerna om all sådan övervakning.

tredje organ, utföra 
stickprovsundersökningar av produkter 
som tillhandahålls på marknaden, granska 
klagomål och registerföra klagomål, 
icke-överensstämmande produkter och 
produktåterkallelser, samt informera 
distributörerna om all sådan övervakning.

Or. en

Ändringsförslag 50
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 51
Marielle de Sarnez

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 nå upp till 
samma krav som europeiska tillverkare 
och på så sätt säkerställa att produkten 
uppfyller det allmänna säkerhetskravet i 
artikel 4 och att tillverkaren uppfyller
kraven i artikel 8.4, 8.6 och 8.7.

Or. fr
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Ändringsförslag 52
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Eftersom de förpliktelser som avses i 
artikel 8.4 bygger på riskutvärderingen av 
en produkt, vilken i tredjeländer kan 
grundas på andra kriterier och 
parametrar, är det tillverkarens ansvar att 
se till att de utländska tillverkarna har 
beaktat samma EU-parametrar i artikel 6 
och att redogöra för dessa i den tekniska 
dokumentation som tillverkaren har 
tillhandahållit till importören.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 53
Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 54
Hans-Peter Martin

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 55
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

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 
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sådan övervakning.

Or. en

Ändringsförslag 56
Cristiana Muscardini

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 57
Cristiana Muscardini

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 

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 
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marknadskontrollmyndigheterna. marknadskontrollmyndigheterna, såväl 
som för alla ekonomiska aktörer till vilka 
importören distribuerar sina produkter, 
tillsammans med bevis som stöder 
förekomsten av viktiga skillnader mellan 
produktens olika modeller.

Or. en

Ändringsförslag 58
Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 59
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 13 utgår
Undantag från vissa skyldigheter för 

tillverkare, importörer och distributörer
1. Skyldigheten att underrätta 
marknadskontrollmyndigheterna enligt 
artiklarna 8.9, 10.2, 10.7, 11.3 och 11.5 
ska inte gälla när följande villkor är 
uppfyllda:
a) Endast ett begränsat antal av väl 
identifierade produkter är osäkra.
b) Tillverkaren, importören eller 
distributören kan visa att risken är helt 
under kontroll och inte längre kan hota 
människors hälsa och säkerhet.
c) Anledningen till att produkten utgör en 
risk är av den arten att det inte är till nytta 
för myndigheterna eller allmänheten att 
känna till den.
2. Kommissionen kan genom 
genomförandeakter fastställa vilka 
situationer som uppfyller villkoren i 
punkt 1. Dessa genomförandeakter ska 
antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 19.3.
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.

Or. en

Ändringsförslag 60
Yannick Jadot
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för Verts/ALE-gruppen

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

Or. en

Ändringsförslag 61
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en



PE514.717v02-00 34/35 AM\1000100SV.doc

SV

Ändringsförslag 62
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 63
Marielle de Sarnez

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 och ska 
vidta de åtgärder som krävs för att se till att 
dessa påföljder tillämpas. Påföljderna ska 
vara effektiva, samordnade, 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.

Or. fr

Ändringsförslag 64
Jörg Leichtfried



AM\1000100SV.doc 35/35 PE514.717v02-00

SV

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 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. De 
påföljder som föreskrivs kan vara 
proportionella med avseende på 
kvantiteten, varans värde och hur länge 
varan har varit tillgänglig på marknaden.

Or. en


