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Ändringsförslag 1
Carl Schlyter

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet påpekar att 
globaliseringen, den ökade utläggningen på 
entreprenad och tillväxten inom den 
internationella handeln innebär att allt fler 
produkter köps och säljs på marknader 
världen över. Parlamentet anser att ett nära 
samarbete mellan globala 
tillsynsmyndigheter och andra intressenter 
på området för säkerhet i fråga om 
konsumentvaror är av avgörande betydelse 
när det gäller att tackla utmaningarna från 
komplexa leveranskedjor och en allt större 
handelsvolym.

1. Europaparlamentet påpekar att 
globaliseringen, den ökade utläggningen på 
entreprenad och tillväxten inom den 
internationella handeln innebär att allt fler 
produkter köps och säljs på marknader 
världen över. Parlamentet anser att ett nära 
samarbete mellan globala 
tillsynsmyndigheter och andra intressenter 
på området för säkerhet i fråga om 
konsumentvaror är av avgörande betydelse 
när det gäller att tackla utmaningarna från 
komplexa leveranskedjor och en allt större 
handelsvolym. Parlamentet förväntar sig 
att man i samband med omarbetningen av 
direktivet om allmän produktsäkerhet 
lägger fram förslag om bestämmelser om 
marknadsövervakning som tillåter att 
företag på ett verkningsfullt sätt kan 
hållas ansvariga för sina produkters hela 
försörjningskedja.

Or. en

Ändringsförslag 2
Carl Schlyter

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet understryker att ett 
gemensamt EU-kontrollsystem för alla 
produkter är av avgörande betydelse för 
våra handelspartner och för producenter i 
tredje länder som säljer varor på EU:s 
marknad. Parlamentet anser att 

3. Europaparlamentet understryker att ett 
gemensamt EU-kontrollsystem för alla 
produkter, för vilka standarder ska anges 
som minst motsvarar de högst ställda 
standarderna i någon av EU:s 
medlemsstater, är av avgörande betydelse 
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kommissionen, i samband med att den 
utarbetar sitt förslag till översyn av 
direktivet om allmän produktsäkerhet, 
allvarligt bör överväga möjligheten att låta 
direktivets bestämmelser om 
marknadsövervakning ingå i den nya 
lagstiftningsramen.

för våra handelspartner och för producenter 
i tredje länder som säljer varor på EU:s 
marknad. Parlamentet anser att 
kommissionen, i samband med att den 
utarbetar sitt förslag till översyn av 
direktivet om allmän produktsäkerhet, 
allvarligt bör överväga möjligheten att låta 
direktivets bestämmelser om 
marknadsövervakning ingå i den nya 
lagstiftningsramen.

Or. en

Ändringsförslag 3
David Martin

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet understryker att ett 
gemensamt EU-kontrollsystem för alla 
produkter är av avgörande betydelse för 
våra handelspartner och för producenter i 
tredje länder som säljer varor på EU:s 
marknad. Parlamentet anser att 
kommissionen, i samband med att den 
utarbetar sitt förslag till översyn av 
direktivet om allmän produktsäkerhet, 
allvarligt bör överväga möjligheten att
låta direktivets bestämmelser om 
marknadsövervakning ingå i den nya 
lagstiftningsramen.

3. Europaparlamentet understryker att ett 
gemensamt EU-kontrollsystem för alla 
produkter är av stor betydelse för våra 
handelspartner och för producenter i tredje 
länder som säljer varor på EU:s marknad. 
Parlamentet anser att kommissionen, i 
samband med att den utarbetar sitt förslag 
till översyn av direktivet om allmän 
produktsäkerhet, måste se till att
direktivets bestämmelser om 
marknadsövervakning ingår i den nya 
lagstiftningsramen.   

Or. en

Ändringsförslag 4
Małgorzata Handzlik

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)



AM\838374SV.doc 5/6 PE452.667v01-00

SV

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att överväga huruvida det 
inte vore fördelaktigt att inrätta system 
liknande Rapex–Kina för andra 
handelspartner, särskilt med de 
handelspartner vars produkter har 
registrerats i Rapex-systemet.

Or. en

Ändringsförslag 5
Małgorzata Handzlik

Förslag till yttrande
Punkt 4b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4b. Europaparlamentet understryker att 
för att fastställa en produkts 
ursprungsland och ansvariga tillverkare 
är det viktigt att produkten kan spåras och 
att den förses med spårningsmärkning. 

Or. en

Ändringsförslag 6
Cristiana Muscardini

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet är medvetet om att 
allt flera produkter från tredje länder 
inhandlas på nätet av konsumenter som 
kanske inte vet att produkterna i fråga 
inte nödvändigtvis svarar mot europeiska 
standarder, eller att dessa produkter kan 
utgöra en säkerhetsrisk för användarna.

5. Europaparlamentet konstaterar att 
antalet produkter som konsumenter
inhandlar på nätet från tredje länder och 
som inte svarar mot europeiska standarder 
ökar, och att detta utgör ett hot mot 
konsumenternas säkerhet och hälsa, 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
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Parlamentet konstaterar att de produkter 
som konsumenter köper via Internet från 
tredje länder utgör en utmaning för 
tullmyndigheter och marknadsövervakare.
Det uppmanar kommissionen att studera 
tänkbara lösningar av problemet och 
samtidigt stärka konsumenternas 
förtroende för e-handeln.

stärka och standardisera tullkontrollen av
produkter som köpts via Internet och 
genomföra marknadsövervakningar, och 
därvid särskilt uppmärksamma produkter
som kan orsaka konsumenterna direkta 
skador som läkemedel och livsmedel. Det 
uppmanar kommissionen att studera 
tänkbara lösningar av problemet och 
därmed stärka konsumenternas förtroende 
för e-handeln.

Or. it

Ändringsförslag 7
David Martin

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet är medvetet om att 
allt flera produkter från tredje länder 
inhandlas på nätet av konsumenter som 
kanske inte vet att produkterna i fråga inte 
nödvändigtvis svarar mot europeiska 
standarder, eller att dessa produkter kan 
utgöra en säkerhetsrisk för användarna. 
Parlamentet konstaterar att de produkter 
som konsumenter köper via Internet från 
tredje länder utgör en utmaning för 
tullmyndigheter och marknadsövervakare. 
Det uppmanar kommissionen att studera 
tänkbara lösningar av problemet och 
samtidigt stärka konsumenternas 
förtroende för e-handeln.

5. Europaparlamentet är medvetet om att 
allt flera produkter från tredje länder 
inhandlas på nätet av konsumenter som 
kanske inte vet att produkterna i fråga inte 
nödvändigtvis svarar mot europeiska 
standarder, eller att dessa produkter kan 
utgöra en säkerhetsrisk för användarna. 
Parlamentet konstaterar att de produkter 
som konsumenter köper via Internet från 
tredje länder utgör en utmaning för 
tullmyndigheter och marknadsövervakare. 
Det uppmanar kommissionen att studera 
tänkbara lösningar av problemet.

Or. en


