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Ändringsförslag 23
Cristiana Muscardini

Förslag till förordning
Beaktandeled 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, särskilt 
artiklarna 33, 114 och 207,

med beaktande av fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, särskilt 
artiklarna 33, 114, 169 och 207,

Or. it

Ändringsförslag 24
Paul Murphy

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) För att säkerställa den fria rörligheten 
för produkter inom unionen måste det 
garanteras att de uppfyller krav som ger ett 
starkt skydd för allmänintressen såsom 
hälsa och säkerhet i allmänhet, hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen, 
konsumentskydd, miljöskydd och allmän 
säkerhet. Ett aktivt hävdande av dessa krav 
är en förutsättning för skyddet av dessa 
allmänintressen och för att skapa 
förutsättningar för rättvis konkurrens på 
varumarknaden i unionen. Det behövs 
därför bestämmelser om marknadskontroll 
och kontroller av produkter som förs in i 
unionen från tredjeländer.

(1) För att säkerställa arbetstagares och 
konsumenters rättigheter inom EU och i 
tredjeländer som idkar handel med EU
måste det garanteras att produkter som 
släpps ut på EU-marknaden uppfyller 
krav som ger ett starkt skydd för 
allmänintressen såsom hälsa och säkerhet i 
allmänhet, hälsa och säkerhet på 
arbetsplatsen, skydd för konsumenter och 
arbetstagare och deras grundläggande 
rättigheter, miljöskydd och allmän 
säkerhet. Ett aktivt hävdande av dessa krav 
är en förutsättning för skyddet av dessa 
allmänintressen. Det behövs därför 
bestämmelser om marknadskontroll och 
kontroller av produkter som förs in i 
unionen från tredjeländer.

Or. en
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Ändringsförslag 25
Cristiana Muscardini

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) För att säkerställa den fria rörligheten 
för produkter inom unionen måste det 
garanteras att de uppfyller krav som ger ett 
starkt skydd för allmänintressen såsom 
hälsa och säkerhet i allmänhet, hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen, 
konsumentskydd, miljöskydd och allmän 
säkerhet. Ett aktivt hävdande av dessa krav 
är en förutsättning för skyddet av dessa 
allmänintressen och för att skapa 
förutsättningar för rättvis konkurrens på 
varumarknaden i unionen. Det behövs 
därför bestämmelser om marknadskontroll 
och kontroller av produkter som förs in i 
unionen från tredjeländer.

(1) För att säkerställa den fria rörligheten 
för produkter inom unionen måste det 
garanteras att de uppfyller krav som ger ett 
starkt skydd för allmänintressen såsom 
hälsa och säkerhet i allmänhet, hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen, rättvis handel,
konsumentskydd, miljöskydd, skydd för 
immateriella rättigheter och allmän 
säkerhet. Ett aktivt hävdande av dessa krav 
är en förutsättning för skyddet av dessa 
allmänintressen och för att skapa 
förutsättningar för rättvis konkurrens på 
varumarknaden i unionen, både på och 
utanför internet. Det behövs därför 
bestämmelser om marknadskontroll, både 
på och utanför internet, och kontroller av 
produkter som förs in i unionen från 
tredjeländer.

Or. en

Ändringsförslag 26
Franck Proust

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) För att säkerställa den fria rörligheten 
för produkter inom unionen måste det 
garanteras att de uppfyller krav som ger ett 
starkt skydd för allmänintressen såsom 
hälsa och säkerhet i allmänhet, hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen, 
konsumentskydd, miljöskydd och allmän 
säkerhet. Ett aktivt hävdande av dessa krav 
är en förutsättning för skyddet av dessa 

(1) För att säkerställa den fria rörligheten 
för produkter inom unionen måste det 
garanteras att de uppfyller krav som ger ett 
starkt skydd för allmänintressen såsom 
hälsa och säkerhet i allmänhet, hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen, 
konsumentskydd, skydd för immateriella 
rättigheter, miljöskydd och allmän 
säkerhet. Ett aktivt hävdande av dessa krav 
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allmänintressen och för att skapa 
förutsättningar för rättvis konkurrens på 
varumarknaden i unionen. Det behövs 
därför bestämmelser om marknadskontroll 
och kontroller av produkter som förs in i 
unionen från tredjeländer.

är en förutsättning för skyddet av dessa 
allmänintressen och för att skapa 
förutsättningar för rättvis konkurrens på 
varumarknaden i unionen. Det behövs 
därför bestämmelser om marknadskontroll 
och kontroller av produkter som förs in i 
unionen från tredjeländer.

Or. fr

Ändringsförslag 27
Paul Murphy

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Mot bakgrund av EU:s betydelse som 
ett globalt handelsblock är det nödvändigt 
att använda denna ställning för att stärka 
skyddet av allmänna intressen såsom 
hälsa och säkerhet, skydd av 
arbetstagares rättigheter och av miljön i
de länder med vilka EU idkar handel.

Or. en

Ändringsförslag 28
Cristiana Muscardini

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) I den här förordningen bör därför de 
bestämmelser i förordning (EG) 
nr 765/2008, direktiv 2001/95/EG och ett 
antal sektorsspecifika rättsakter inom 
unionens harmoniseringslagstiftning som 
rör marknadskontroll inarbetas, så att 
förordningen omfattar produkter inom både 
harmoniserade och icke-harmoniserade 

(8) I den här förordningen bör därför de 
bestämmelser i förordning (EG) 
nr 765/2008, direktiv 2001/95/EG och ett 
antal sektorsspecifika rättsakter inom 
unionens harmoniseringslagstiftning som 
rör marknadskontroll inarbetas, så att 
förordningen omfattar produkter inom både 
harmoniserade och icke-harmoniserade 
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områden av unionslagstiftningen, oavsett 
om de är avsedda för eller sannolikt 
kommer att brukas av konsumenter eller 
yrkesmässiga användare.

områden av unionslagstiftningen, oavsett 
om de saluförs på eller utanför internet, 
och om de är avsedda för eller sannolikt 
kommer att brukas av konsumenter eller 
yrkesmässiga användare.

Or. en

Ändringsförslag 29
Cristiana Muscardini

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Marknadskontroll bör grundas på en 
riskbedömning av en produkt, där alla 
relevanta uppgifter beaktas. Om en 
produkt, som regleras i unionens 
harmoniseringslagstiftning där väsentliga 
krav fastställs till skydd för vissa 
allmänintressen, uppfyller de väsentliga
kraven, bör man förutsätta att den inte 
utgör någon risk för sådana 
allmänintressen.

(15) Marknadskontroll bör grundas på en 
riskbedömning av en produkt, där alla 
relevanta uppgifter beaktas, och på 
aktsamhetskrav för alla berörda 
ekonomiska aktörer, i synnerhet 
mellanhänder, oavsett om handeln med 
produkterna sker på eller utanför 
internet. Om en produkt, som regleras i 
unionens harmoniseringslagstiftning där 
väsentliga krav fastställs till skydd för 
vissa allmänintressen, uppfyller de 
väsentliga kraven, bör man förutsätta att 
den inte utgör någon risk för sådana 
allmänintressen.

Or. en

Ändringsförslag 30
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) När det gäller icke-harmoniserade 
produkter bör 
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marknadskontrollmyndigheterna beakta 
den dokumentation som tillhandahålls av 
de ekonomiska aktörerna i enlighet med 
förordning (EU) nr […/…] [om 
konsumentprodukters säkerhet].

Or. en

Motivering

Fler kopplingar måste göras mellan förordningen om marknadskontroll och direktivet om 
konsumentprodukters säkerhet.

Ändringsförslag 31
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Vid tillämpningen av den här 
förordningen bör riskbedömningar 
genomföras för att upptäcka produkter som 
kan inverka negativt på de allmänintressen 
som skyddas genom [förordning (EU) 
nr xxxx om konsumentprodukters 
säkerhet], unionens sektorsspecifika 
harmoniseringslagstiftning och annan 
unionslagstiftning om produkter som 
omfattas av den här förordningens 
tillämpningsområde. Riskbedömningen bör 
i förekommande fall omfatta uppgifter om 
risker som uppstått tidigare i samband med 
produkten. Hänsyn bör tas till alla åtgärder 
som de berörda ekonomiska aktörerna kan 
ha vidtagit för att mildra riskerna. Hänsyn 
bör även tas till konsumenternas särskilda 
utsatthet, till skillnad från yrkesmässiga 
användare, liksom den förhöjda utsattheten 
hos vissa konsumentkategorier såsom barn, 
äldre och personer med 
funktionsnedsättning.

(18) Vid tillämpningen av den här 
förordningen bör riskbedömningar 
genomföras för att upptäcka produkter som 
kan inverka negativt på de allmänintressen 
som skyddas genom [förordning (EU) 
nr xxxx om konsumentprodukters 
säkerhet], unionens sektorsspecifika 
harmoniseringslagstiftning och annan 
unionslagstiftning om produkter som 
omfattas av den här förordningens 
tillämpningsområde. Riskbedömningen bör 
i förekommande fall omfatta uppgifter om 
risker som uppstått tidigare i samband med 
produkten. Hänsyn bör tas till alla åtgärder 
som de berörda ekonomiska aktörerna kan 
ha vidtagit för att mildra riskerna. Hänsyn 
bör även tas till konsumenternas särskilda 
utsatthet, till skillnad från yrkesmässiga 
användare, liksom den förhöjda utsattheten 
hos vissa konsumentkategorier såsom barn, 
äldre och personer med 
funktionsnedsättning. 
Marknadskontrollmyndigheterna ska 
fortsatt tillämpa försiktighetsprincipen i 
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de fall då vetenskapliga fakta är 
otillräckliga för att skapa klarhet om en 
produkts säkerhet.

Or. en

Motivering

Försiktighetsprincipen nämns uttryckligen i de nuvarande direktiven och förordningarna om 
produktsäkerhet och marknadskontroll.

Ändringsförslag 32
Cristiana Muscardini

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Vid tillämpningen av den här 
förordningen bör riskbedömningar 
genomföras för att upptäcka produkter som 
kan inverka negativt på de allmänintressen 
som skyddas genom [förordning (EU) 
nr xxxx om konsumentprodukters 
säkerhet], unionens sektorsspecifika 
harmoniseringslagstiftning och annan 
unionslagstiftning om produkter som 
omfattas av den här förordningens 
tillämpningsområde. Riskbedömningen bör 
i förekommande fall omfatta uppgifter om 
risker som uppstått tidigare i samband med 
produkten. Hänsyn bör tas till alla åtgärder 
som de berörda ekonomiska aktörerna kan 
ha vidtagit för att mildra riskerna. Hänsyn 
bör även tas till konsumenternas särskilda 
utsatthet, till skillnad från yrkesmässiga 
användare, liksom den förhöjda utsattheten 
hos vissa konsumentkategorier såsom barn, 
äldre och personer med 
funktionsnedsättning.

(18) Vid tillämpningen av den här 
förordningen bör riskbedömningar 
genomföras för att upptäcka produkter som 
kan inverka negativt på de allmänintressen 
som skyddas genom [förordning (EU) 
nr xxxx om konsumentprodukters 
säkerhet], unionens sektorsspecifika 
harmoniseringslagstiftning och annan 
unionslagstiftning om produkter som 
omfattas av den här förordningens 
tillämpningsområde. Riskbedömningen bör 
i förekommande fall omfatta uppgifter om 
risker som uppstått tidigare i samband med 
produkten. Hänsyn bör tas till alla åtgärder 
som de berörda ekonomiska aktörerna kan 
ha vidtagit för att mildra riskerna genom 
att tillämpa aktsamhetskrav. Hänsyn bör 
även tas till konsumenternas särskilda 
utsatthet, till skillnad från yrkesmässiga 
användare, liksom den förhöjda utsattheten 
hos vissa konsumentkategorier såsom barn, 
äldre och personer med 
funktionsnedsättning.

Or. en
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Ändringsförslag 33
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(20) Att ålägga de myndigheter som svarar 
för kontroll av produkter som förs in på 
unionens marknad att i tillräcklig 
omfattning utföra kontroller bidrar därför 
till en säkrare produktmarknad i unionen. 
För att öka de kontrollernas verkan bör 
samarbetet och informationsutbytet öka 
mellan de myndigheterna och 
marknadskontrollmyndigheterna i fråga om 
produkter som utgör risker. Mot bakgrund 
av den ökande importen till EU och den 
oro som uttryckts av de berörda aktörerna 
över otillräckliga gränskontroller bör
kommissionen övervaka och bedöma de 
yttre gränskontrollernas allmänna 
funktion och lämna rekommendationer 
till medlemsstaterna om det förekommer 
allvarliga brister.

Or. en

Ändringsförslag 34
Cristiana Muscardini

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(21) Marknadskontrollmyndigheterna bör 
ges befogenheter att förstöra produkter, 
göra dem obrukbara eller beordra den 
berörda ekonomiska aktören, oavsett om 
dennes verksamhet finns på eller utanför 
internet, att förstöra eller dra tillbaka dem, 
om de anser det nödvändigt och 
proportionerligt för att se till att sådana 
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varor inte kan utgöra ytterligare risker eller 
för att undvika att olagliga produkter görs 
tillgängliga på marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 35
Cristiana Muscardini

Förslag till förordning
Skäl 25a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25a) Kommissionen bör se till att den 
fleråriga handlingsplanen för 
marknadskontroll 2013–2015, 
”20 åtgärder för säkrare och bättre 
produkter i Europa: en flerårig 
handlingsplan för produktkontrollen i 
EU”, tillämpas effektivt. Vid utgången 
av 2015 bör kommissionen rapportera om 
de resultat som uppnåtts genom 
tillämpning av de 20 föreskrivna 
åtgärderna och undersöka behovet av 
lagstiftning och andra åtgärder för att 
minska antalet osäkra produkter eller 
produkter som inte uppfyller kraven, och 
för att säkerställa en effektiv kontroll av 
produkter både inom EU och vid import 
till EU.

Or. en

Ändringsförslag 36
Paul Murphy

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) I den här förordningen bör en 
avvägning göras mellan öppenhet genom 

(30) I den här förordningen bör en 
avvägning göras mellan öppenhet genom 
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offentliggörande av så mycket information 
som möjligt och bibehållen sekretess, t.ex. 
på grund av skydd av personuppgifter, 
företagshemligheter eller 
förundersökningssekretess, i enlighet med 
de bestämmelser om sekretess som gäller 
enligt nationell rätt, eller för 
kommissionens vidkommande 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1049/2001 av den 
30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till 
Europaparlamentets, rådets och 
kommissionens handlingar. 
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 
samt Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 45/2001 av den 
18 december 2000 om skydd för enskilda 
då gemenskapsinstitutionerna och 
gemenskapsorganen behandlar 
personuppgifter och om den fria 
rörligheten för sådana uppgifter är 
tillämpliga i samband med den här 
förordningen.

offentliggörande av så mycket information 
som möjligt och bibehållen sekretess, t.ex. 
på grund av skydd av personuppgifter eller 
förundersökningssekretess, i enlighet med 
de bestämmelser om sekretess som gäller 
enligt nationell rätt. 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 samt Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av 
den 18 december 2000 om skydd för 
enskilda då gemenskapsinstitutionerna och 
gemenskapsorganen behandlar 
personuppgifter och om den fria 
rörligheten för sådana uppgifter är 
tillämpliga i samband med den här 
förordningen.

Or. en

Ändringsförslag 37
Paul Murphy

Förslag till förordning
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Information som förmedlas mellan 
behöriga myndigheter bör skyddas med 
strängast möjliga sekretessgarantier och 
tystnadsplikt och hanteras på ett sätt som 
gör att utredningar inte äventyras och 
ekonomiska aktörers renommé inte 
skadas.

(31) Information som förmedlas mellan 
behöriga myndigheter bör skyddas med 
strängast möjliga sekretessgarantier och 
tystnadsplikt och hanteras på ett sätt som 
gör att utredningar inte äventyras.
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Or. en

Ändringsförslag 38
George Sabin Cutaş

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Medlemsstaterna bör föreskriva 
påföljder för överträdelser av 
bestämmelserna i denna förordning och 
vidta de åtgärder som krävs för att se till att 
påföljderna tillämpas. Påföljderna bör vara 
effektiva, proportionella och avskräckande.

(33) Medlemsstaterna bör föreskriva 
påföljder för överträdelser av 
bestämmelserna i denna förordning och 
vidta de åtgärder som krävs för att se till att 
påföljderna tillämpas. För att förhindra 
oseriösa handlare från att avsiktligt införa 
farliga produkter eller produkter som inte 
uppfyller kraven på den inre marknaden 
bör påföljderna vara effektiva, 
proportionella och avskräckande.

Or. en

Motivering

En brist på resurser för marknadskontroll har lett till skillnader i handeln, genom att oseriösa 
handlare avsiktligt väljer de införselorter till den inre marknaden som har den minst effektiva 
marknadskontrollen och de mildaste påföljderna. Man måste se till att det finns tillräckliga 
resurser för marknadskontroll utan att lägga en oproportionellt stor börda på den nationella 
budgeten i de medlemsstater som ansvarar för dess tillämpning.

Ändringsförslag 39
George Sabin Cutaş

Förslag till förordning
Skäl 33a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33a) För att de påföljder med vilka 
medlemsstaterna belägger de ekonomiska 
aktörerna ska vara effektiva bör de 
införas på ett samordnat sätt.
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Or. en

Ändringsförslag 40
Paul Murphy

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(34) Marknadskontrollerna bör åtminstone 
delvis finansieras av avgifter som tas ut av 
de ekonomiska aktörer som av 
marknadskontrollmyndigheterna åläggs att 
vidta korrigerande åtgärder eller som 
föranleder de myndigheterna att själva 
vidta åtgärder. Dessa avgifter bör inte 
bekostas av konsumenten och bör därför 
inte påverka en produkts försäljningspris.

Or. en

Ändringsförslag 41
George Sabin Cutaş

Förslag till förordning
Skäl 34a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34a) Intäkterna från överträdelser mot 
denna förordning bör öronmärkas för 
marknadskontrollåtgärder.

Or. en

Motivering

En brist på resurser för marknadskontroll har lett till skillnader i handeln, genom att oseriösa 
handlare avsiktligt väljer de införselorter till den inre marknaden som har den minst effektiva 
marknadskontrollen och de mildaste påföljderna. Man måste se till att tillräckliga resurser 
finns tillgängliga för marknadskontroll utan att lägga en oproportionellt stor börda på den 
nationella budgeten i de medlemsstater som ansvarar för dess tillämpning.
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Ändringsförslag 42
Cristiana Muscardini

Förslag till förordning
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) Eftersom målen för den här 
förordningen, nämligen att se till att 
produkter som regleras i 
unionslagstiftningen på marknaden 
uppfyller kraven och ger ett starkt skydd 
för hälsa, säkerhet och andra 
allmänintressen samtidigt som en väl 
fungerande inre marknad garanteras genom 
enhetlig marknadskontroll i unionen, inte i 
tillräcklig utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna eftersom det för att nå 
detta mål krävs omfattande samarbete, 
samverkan och enhetliga insatser från alla 
behöriga myndigheter i samtliga 
medlemsstater, och de därför, på grund av 
förordningens omfattning och verkningar 
bättre kan uppnås på unionsnivå, kan 
unionen vidta åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget om Europeiska unionen. I 
enlighet med proportionalitetsprincipen i 
samma artikel går förordningen inte utöver 
vad som är nödvändigt för att uppnå dessa 
mål.

(41) Eftersom målen för den här 
förordningen, nämligen att se till att 
produkter som regleras i 
unionslagstiftningen på marknaden, både 
på och utanför internet, uppfyller kraven 
och ger ett starkt skydd för hälsa, säkerhet 
och andra allmänintressen samtidigt som 
en väl fungerande inre marknad, både på 
och utanför internet, garanteras genom 
enhetlig marknadskontroll i unionen, inte i 
tillräcklig utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna eftersom det för att nå 
detta mål krävs omfattande samarbete, 
samverkan och enhetliga insatser från alla 
behöriga myndigheter i samtliga 
medlemsstater, och de därför, på grund av 
förordningens omfattning och verkningar 
bättre kan uppnås på unionsnivå, kan 
unionen vidta åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget om Europeiska unionen. I 
enlighet med proportionalitetsprincipen i 
samma artikel går förordningen inte utöver 
vad som är nödvändigt för att uppnå dessa 
mål.

Or. en

Ändringsförslag 43
Paul Murphy

Förslag till förordning
Skäl 42
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42) Den här förordningen följer de 
grundläggande rättigheterna och iakttar 
principerna i Europeiska unionens stadga 
om de grundläggande rättigheterna, särskilt 
genom att förordningens mål är att 
säkerställa fullständig respekt för 
skyldigheten att garantera ett starkt skydd 
för människors hälsa och 
konsumentskyddet samt fullständig respekt 
för näringsfriheten och äganderätten.

(42) Den här förordningen följer de 
grundläggande rättigheterna och iakttar 
principerna i Europeiska unionens stadga 
om de grundläggande rättigheterna, särskilt 
genom att förordningens mål är att 
säkerställa fullständig respekt för 
skyldigheten att garantera ett starkt skydd 
för människors hälsa samt fullständig 
respekt för konsumenters och 
arbetstagares rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 44
Franck Proust

Förslag till förordning
Skäl 42

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42) Den här förordningen följer de 
grundläggande rättigheterna och iakttar 
principerna i Europeiska unionens stadga 
om de grundläggande rättigheterna, särskilt 
genom att förordningens mål är att 
säkerställa fullständig respekt för 
skyldigheten att garantera ett starkt skydd 
för människors hälsa och
konsumentskyddet samt fullständig respekt 
för näringsfriheten och äganderätten.

(42) Den här förordningen följer de 
grundläggande rättigheterna och iakttar 
principerna i Europeiska unionens stadga 
om de grundläggande rättigheterna, särskilt 
genom att förordningens mål är att 
säkerställa fullständig respekt för 
skyldigheten att garantera ett starkt skydd 
för människors hälsa, konsumentskyddet 
och skyddet för immateriella rättigheter 
samt fullständig respekt för näringsfriheten 
och äganderätten.

Or. fr

Ändringsförslag 45
Cristiana Muscardini

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1



PE514.716v01-00 16/39 AM\941289SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna förordning fastställs en ram för att 
kontrollera att produkter uppfyller krav 
som säkerställer en hög nivå på personers 
hälsa och säkerhet i allmänhet, hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen, 
konsumentskydd, miljön, den allmänna 
säkerheten och andra allmänna intressen.

I denna förordning fastställs en ram för att 
kontrollera att produkter som finns 
tillgängliga på och utanför internet
uppfyller krav som säkerställer en hög nivå 
på personers hälsa och säkerhet i 
allmänhet, hälsa och säkerhet på 
arbetsplatsen, rättvis handel,
konsumentskydd, miljön, skydd för 
immateriella rättigheter, skydd för den 
allmänna säkerheten och andra allmänna 
intressen.

Or. en

Ändringsförslag 46
Paul Murphy

Förslag till förordning
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna förordning fastställs en ram för att 
kontrollera att produkter uppfyller krav 
som säkerställer en hög nivå på personers 
hälsa och säkerhet i allmänhet, hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen, 
konsumentskydd, miljön, den allmänna 
säkerheten och andra allmänna intressen.

I denna förordning fastställs en ram för att 
kontrollera att produkter uppfyller krav 
som säkerställer en hög nivå på personers 
hälsa och säkerhet i allmänhet, hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen, skydd för 
arbetstagares och konsumenters 
rättigheter, miljön, den allmänna 
säkerheten och andra allmänna intressen.

Or. en

Ändringsförslag 47
Franck Proust

Förslag till förordning
Artikel 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna förordning fastställs en ram för att 
kontrollera att produkter uppfyller krav 
som säkerställer en hög nivå på personers 
hälsa och säkerhet i allmänhet, hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen, 
konsumentskydd, miljön, den allmänna 
säkerheten och andra allmänna intressen.

I denna förordning fastställs en ram för att 
kontrollera att produkter uppfyller krav 
som säkerställer en hög nivå på personers 
hälsa och säkerhet i allmänhet, hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen, 
konsumentskydd, skyddet för immateriella 
rättigheter, miljön, den allmänna 
säkerheten och andra allmänna intressen.

Or. fr

Ändringsförslag 48
Salvatore Iacolino

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kapitlen I, II, III, V och VI i denna 
förordning ska tillämpas på alla produkter 
som omfattas av förordning (EU) nr [… 
om säkerhet för konsumentprodukter] eller 
av unionens harmoniseringslagstiftning
(tidigare: harmoniserad 
gemenskapslagstiftning), inklusive 
produkter som satts samman eller 
tillverkats för tillverkarens eget bruk, och i 
den utsträckning som unionens 
harmoniseringslagstiftning inte innehåller 
särskilda bestämmelser med samma syfte.

1. Kapitlen I, II, III, V och VI i denna 
förordning ska tillämpas på alla produkter 
som omfattas av förordning (EU) nr […
om säkerhet för konsumentprodukter] eller 
av unionens harmoniseringslagstiftning
(tidigare: harmoniserad 
gemenskapslagstiftning), inklusive 
produkter som satts samman eller 
tillverkats uteslutande för tillverkarens 
eget bruk, och i den utsträckning som 
unionens harmoniseringslagstiftning inte 
innehåller särskilda bestämmelser med 
samma syfte.

Or. it

Motivering

Med produkter som satts samman eller tillverkats uteslutande för tillverkarens eget bruk 
avses produkter som används internt i tillverkarens produktionsanläggningar för att tillverka 
produkter som sedan förs ut på marknaden för att säljas.
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Ändringsförslag 49
Cristiana Muscardini

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 eller presentation av en produkt 
för distribution, förbrukning eller 
användning på unionsmarknaden, på eller 
utanför internet, i samband med 
kommersiell verksamhet, mot betalning 
eller gratis,

Or. en

Ändringsförslag 50
Cristiana Muscardini

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. utsläppande på marknaden: 
tillhandahållande för första gången av en 
produkt på unionsmarknaden,

3. utsläppande på marknaden: 
tillhandahållande för första gången av en 
produkt på unionsmarknaden, oavsett om 
detta sker på eller utanför internet,

Or. en

Ändringsförslag 51
Cristiana Muscardini

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11. marknadskontroll: den verksamhet som 
bedrivs och de åtgärder som vidtas av de 
offentliga myndigheterna för att se till att 

11. marknadskontroll: den verksamhet som 
bedrivs och de åtgärder som vidtas av de 
offentliga myndigheterna för att se till att 
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produkterna inte hotar hälsan, säkerheten 
eller andra aspekter av skyddet av 
allmänintresset och, när det gäller 
produkter som omfattas av unionens 
harmoniseringslagstiftning, 
överensstämmer med de krav som fastställs 
i den lagstiftningen,

de produkter som finns att tillgå såväl på 
som utanför internet inte hotar hälsan, 
säkerheten eller andra aspekter av skyddet 
av allmänintresset och, när det gäller 
produkter som omfattas av unionens 
harmoniseringslagstiftning, 
överensstämmer med de krav som fastställs 
i den lagstiftningen,

Or. en

Ändringsförslag 52
Cristiana Muscardini

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12. marknadskontrollmyndighet: en 
myndighet i varje medlemsstat som 
ansvarar för att genomföra 
marknadskontroll på sitt territorium,

12. marknadskontrollmyndighet: en 
myndighet i varje medlemsstat som 
ansvarar för att genomföra 
marknadskontroll, såväl på som utanför 
internet, på sitt territorium,

Or. en

Ändringsförslag 53
Franck Proust

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13. produkt som utgör en risk: en produkt 
som kan inverka negativt på personers 
hälsa och säkerhet i allmänhet, hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen, 
konsumentskydd, miljön och den allmänna 
säkerheten samt andra allmänna intressen i 
en omfattning som går utöver vad som 
anses rimligt och godtagbart under normala 
eller rimligen förutsägbara 

13. produkt som utgör en risk: en produkt 
som kan inverka negativt på personers 
hälsa och säkerhet i allmänhet, hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen, 
konsumentskydd, miljön, skyddet för 
immateriella rättigheter och den allmänna 
säkerheten samt andra allmänna intressen i 
en omfattning som går utöver vad som 
anses rimligt och godtagbart under normala 
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användningsförhållanden för den berörda 
produkten, inklusive användningstid och, i 
förekommande fall, krav som gäller 
produktens ibruktagande, installation och 
underhåll,

eller rimligen förutsägbara 
användningsförhållanden för den berörda 
produkten, inklusive användningstid och, i 
förekommande fall, krav som gäller 
produktens ibruktagande, installation och 
underhåll,

Or. fr

Ändringsförslag 54
Cristiana Muscardini

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 55
Paul Murphy

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(13) produkt som utgör en risk: en produkt 
som kan inverka negativt på personers 
hälsa och säkerhet i allmänhet, däribland 
med avseende på dem som deltar i 
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konsumentskydd, miljön och den allmänna 
säkerheten samt andra allmänna intressen i 
en omfattning som går utöver vad som 
anses rimligt och godtagbart under normala 
eller rimligen förutsägbara 
användningsförhållanden för den berörda 
produkten, inklusive användningstid och, i 
förekommande fall, krav som gäller 
produktens ibruktagande, installation och 
underhåll,

tillverkningsprocessen, hälsa och säkerhet 
på arbetsplatsen, arbetstagares rättigheter 
genom underlåtenhet att följa 
ILO:s grundläggande konventioner,
konsumentskydd, miljön och den allmänna 
säkerheten, inbegripet i det land där 
produkten tillverkades och/eller 
bearbetades, 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

Ändringsförslag 56
Cristiana Muscardini

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13a. produkt som utgör en tillsynsrättslig 
risk: en produkt som inte är förenlig med 
den tillämpliga unionslagstiftningen, 

Or. en

Ändringsförslag 57
Cristiana Muscardini

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

18. unionens harmoniseringslagstiftning: 
unionslagstiftning som harmoniserar 
villkoren för att göra produkter 
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tillgängliga på marknaden såväl på som 
utanför internet,

Or. en

Ändringsförslag 58
Salvatore Iacolino

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it

Motivering

Genom ändringen framgår syftet med kommissionens förslag tydligare.

Ändringsförslag 59
Cristiana Muscardini

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 60
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Medlemsstaterna ska övervaka 
genomförandet av marknadskontroller och 
yttre gränskontroller och rapportera om 
dessa kontroller till kommissionen varje år. 
De rapporterade uppgifterna ska omfatta 
statistik över antalet utförda kontroller, 
förklaringar av hur kontroller och 
riskbedömningar har utförts och de 
tillgängliga resurserna. Denna 
information ska lämnas av samtliga 
medlemsstater. Medlemsstaterna får göra 
en sammanfattning av resultaten tillgänglig 
för allmänheten.

Or. en

Ändringsförslag 61
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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



PE514.716v01-00 24/39 AM\941289SV.doc

SV

Medlemsstaterna ska årligen informera 
kommissionen om de resurser som 
tilldelats 
marknadskontrollmyndigheterna. På 
grundval av detta ska kommissionen 
bedöma resurstilldelningens lämplighet 
och lämna rekommendationer till 
medlemsstaterna om resurserna är 
otillräckliga.

Or. en

Ändringsförslag 62
Salvatore Iacolino

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Marknadskontrollmyndigheterna ska 
sträva efter att påskynda harmoniseringen 
av systemen för tullkontroll med stöd av 
de nationella myndigheterna.

Or. it

Motivering

Harmoniserade tullförfaranden skulle underlätta importkontrollen, framför allt när det gäller 
produkter som utgör störst risk på grund av sitt ursprung eller ingående komponenter.

Ändringsförslag 63
Daniel Caspary

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Marknadskontrollmyndigheterna 
måste bidra fullt ut för att i samarbete 
med de nationella myndigheterna öka 
harmoniseringen av systemen för 
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tullkontroll.

Or. en

Ändringsförslag 64
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Om det uppstår en känd eller ny risk i 
enlighet med artikel 6.1 ska 
marknadskontrollmyndigheterna inom 
rimlig tid informera användarna på sitt 
territorium om produkter som dessa 
myndigheter har konstaterat utgör en risk.

Or. en

Ändringsförslag 65
Paul Murphy

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De ska samarbeta med de ekonomiska 
aktörerna för att förhindra eller minska 
risker orsakade av produkter som dessa 
aktörer tillhandahållit. Myndigheterna ska 
därför uppmuntra och främja frivilliga 
åtgärder från ekonomiska aktörer, 
däribland i förekommande fall genom att
utarbeta och ansluta sig till 
uppförandekoder.

De ska samarbeta med de ekonomiska 
aktörerna och med fackföreningarna för 
att förhindra eller minska risker orsakade 
av produkter som dessa ekonomiska
aktörer tillhandahållit och utarbeta 
riktlinjer för och ansluta sig till 
uppförandekoder.

Or. en
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Ändringsförslag 66
Paul Murphy

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 67
Cristiana Muscardini

Förslag till förordning
Artikel 8 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Allmänna skyldigheter för ekonomiska 
aktörer

Allmänna skyldigheter för tillverkare och 
importörer

Or. en

Ändringsförslag 68
Cristiana Muscardini

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ekonomiska aktörer och, i tillämpliga 
fall, organ för bedömning av 
överensstämmelse ska på begäran ge 
marknadskontrollmyndigheterna sådan 
dokumentation och information som dessa 
myndigheter behöver för att utföra sin 

1. Tillverkare, importörer och, i 
tillämpliga fall, organ för bedömning av 
överensstämmelse ska på begäran ge 
marknadskontrollmyndigheterna sådan 
dokumentation och information som dessa 
myndigheter behöver för att utföra sin 
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verksamhet, på ett språk som lätt kan 
förstås av dem.

verksamhet, på ett språk som lätt kan 
förstås av dem.

Or. en

Ändringsförslag 69
Cristiana Muscardini

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Tillverkare och importörer ska se till 
att deras produkter släpps ut på 
marknaden och godkänns i enlighet med 
de krav som föreskrivs i den 
EU-lagstiftning som faller inom ramen 
för denna förordning och att de är säkra 
att använda.

Or. en

Ändringsförslag 70
Cristiana Muscardini

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Tillverkare och importörer som är 
etablerade utanför unionen ska utse en 
enda företrädare som är etablerad inom 
unionen när det gäller att utföra 
marknadskontroll.

Or. en

Ändringsförslag 71
Cristiana Muscardini
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Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1c. Tillverkare och importörer ska ange 
namn, registrerat firmanamn eller 
registrerat varumärke och en 
kontaktadress inom EU på eller i 
anslutning till den produkt som ska 
släppas ut på marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 72
Cristiana Muscardini

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ekonomiska aktörer ska lämna all 
nödvändig information till 
marknadskontrollmyndigheterna, bland 
annat information som gör det möjligt att 
exakt identifiera produkten och som 
underlättar spårningen av produkten.

2. Tillverkare och importörer ska lämna 
all nödvändig information till 
marknadskontrollmyndigheterna, bland 
annat information som gör det möjligt att 
exakt identifiera produkten och som 
underlättar spårningen av produkten.

Or. en

Ändringsförslag 73
Cristiana Muscardini

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Ändringsförslag 74
Cristiana Muscardini

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Importörer ska ha tillverkarens 
tillåtelse när denne är etablerad utanför 
unionen att uppträda som en auktoriserad 
representant för tillverkaren när det gäller 
att utföra marknadskontroll.

Or. en

Ändringsförslag 75
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller produkter som inte 
omfattas av unionens 
harmoniseringslagstiftning ska 
marknadskontrollmyndigheterna beakta 
de protokoll, checklistor och andra 
relevanta dokument som de ekonomiska 
aktörerna har tillhandahållit med 
avseende på riskbedömningen i enlighet 
med direktiv […] om 
konsumentprodukters säkerhet.

Or. en

Motivering

It is necessary to define on which basis market surveillance authorities may have sufficient 
reason to believe that products made available on the market could present a risk. Article 9 
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provides such a definition for products subject to Union harmonisation legislation, but it does 
not for other products. In the case of non-harmonised products, it is necessary to make the 
link with the CPSD where criteria for risk assessment are laid down. Due to the increasing 
import of products that may not be convered by harmonisation legislation into the EU, it is 
necessary to strengthen the criteria market surveillance authorities should base their 
judgments on.

Ändringsförslag 76
Cristiana Muscardini

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – stycke 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Produkten eller en presentation av 
produkten är utan tillåtelse märkt med ett 
varumärke som är identiskt med eller 
liknar ett registrerat varumärke för denna 
produkt, vilket gör att produktens 
autenticitet eller ursprung inte 
garanteras. 

Or. en

Ändringsförslag 77
Cristiana Muscardini

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De ekonomiska aktörerna ska se till att alla 
nödvändiga korrigerande åtgärder vidtas i 
fråga om alla berörda produkter som de har 
tillhandahållit på unionsmarknaden.

De ekonomiska aktörerna ska, genom att 
tillämpa aktsamhetskrav, se till att alla 
nödvändiga korrigerande åtgärder vidtas i 
fråga om alla berörda produkter som de har 
tillhandahållit på unionsmarknaden.

Or. en
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Ändringsförslag 78
Cristiana Muscardini

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När marknadskontrollmyndigheterna 
inte kan fastställa den berörda ekonomiska 
aktörens identitet eller när en ekonomisk 
aktör inte har vidtagit de nödvändiga 
korrigerande åtgärderna enligt artikel 9.3 
inom den angivna tiden, ska 
marknadskontrollmyndigheterna vidta alla 
nödvändiga åtgärder för att hantera den 
risk som produkten utgör.

1. När marknadskontrollmyndigheterna 
inte kan fastställa den berörda ekonomiska 
aktörens identitet eller när en ekonomisk 
aktör har underlåtit att fullgöra sina
skyldigheter eller inte har vidtagit de 
nödvändiga korrigerande åtgärderna enligt 
artikel 9.3 inom den angivna tiden, ska 
marknadskontrollmyndigheterna vidta alla 
nödvändiga åtgärder för att hantera den 
risk som produkten utgör.

Or. en

Ändringsförslag 79
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Riskbedömning ska bygga på 
tillgängliga vetenskapliga eller tekniska 
fakta.

1. Riskbedömning ska bygga på 
tillgängliga vetenskapliga eller tekniska 
fakta, och om man misstänker att det 
föreligger en risk för folkhälsan trots brist 
på vetenskaplig enighet ska 
försiktighetsprincipen åberopas.

Or. en

Motivering

Försiktighetsprincipen nämns uttryckligen i den nuvarande lagstiftningen om 
marknadskontroll och konsumentprodukters säkerhet. Därför bör man uttryckligen hänvisa 
till denna även i den framtida lagstiftningen, i synnerhet mot bakgrund av den nuvarande och 
framtida utvecklingen med ökad import till EU såväl som den stora mängden 
icke-samordnade produkter. 
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Ändringsförslag 80
Paul Murphy

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) De ILO-konventioner som 
undertecknats och ratificerats av de 
länder som deltar i tillverkningen 
och/eller bearbetningen av produkten.

Or. en

Ändringsförslag 81
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller produkter som inte 
omfattas av unionens 
harmoniseringslagstiftning ska de 
myndigheter som ansvarar för de externa 
gränskontrollerna beakta de protokoll, 
checklistor och andra relevanta dokument 
som de ekonomiska aktörerna har 
tillhandahållit med avseende på 
riskbedömningen i enlighet med direktiv 
(EU) nr […/…] [om 
konsumentprodukters säkerhet], och som 
marknadskontrollmyndigheterna har 
gjort tillgängliga för dem för att bedöma 
risken med en produkt.

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt att förbättra kommunikationen och samarbetet mellan 
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marknadskontrollmyndigheterna och myndigheterna som ansvarar för de externa 
gränskontrollerna, särskilt när det gäller produkter som inte omfattas av unionens 
harmoniseringslagstiftning, EU-standarder eller den relevanta nationella lagstiftningen och 
för vilka säkerhetskontroller är svårare att utföra. Detta är nödvändigt med tanke på den 
nuvarande och framtida bakgrunden med ökande import.

Ändringsförslag 82
Cristiana Muscardini

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3 – stycke 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Produkten eller en presentation av 
produkten är utan tillåtelse märkt med ett 
varumärke som är identiskt med eller 
liknar ett registrerat varumärke för denna 
produkt, vilket gör att dess autenticitet 
eller ursprung inte garanteras. 

Or. en

Ändringsförslag 83
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Kommissionen bör se till att de 
myndigheter som ansvarar för 
produktkontrollen vid de externa 
gränserna utför kontroller på ett enhetligt 
sätt över hela EU. Kommissionen bör 
även bedöma om myndigheterna 
använder de resurser som krävs för att 
utföra sina uppgifter på ett effektivt sätt. I 
detta syfte bör medlemsstaterna årligen 
lämna in en rapport till kommissionen 
som förklarar hur de nationella 
myndigheterna har utfört kontroller och 
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riskbedömningar och som redogör för de 
tillgängliga resurserna och inbegriper 
statistik över antalet utförda kontroller.
På grundval av denna 
rapporteringsmekanism kan 
kommissionen lämna rekommendationer 
till medlemsstaterna om det förekommer 
allvarliga avvikelser och brister.

Or. en

Ändringsförslag 84
Paul Murphy

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 85
Salvatore Iacolino

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

och informationsutbyte mellan 
medlemsstaternas 
marknadskontrollmyndigheter, mellan de 
olika myndigheterna inom varje 
medlemsstat och mellan 
marknadskontrollmyndigheterna, 
kommissionen och unionens berörda 
byråer beträffande program för 
marknadskontroll och alla frågor som 
gäller produkter som utgör en risk, oavsett 
om risken är knuten till ursprunget eller 
komponenterna. Medlemsstaterna ska 
säkra en fullständig överensstämmelse 
mellan dessa förfaranden och 
övervakningen av unionens yttre gränser.

Or. it

Motivering

Samarbetet mellan olika tullmyndigheter och tjänsteenheter är avgörande för att garantera 
lämpliga förfaranden för kontroll av importen till EU:s medlemsstater.

Ändringsförslag 86
Daniel Caspary

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Det ska finnas ett effektivt samarbete 
och informationsutbyte mellan 
medlemsstaternas 
marknadskontrollmyndigheter, mellan de 
olika myndigheterna inom varje 
medlemsstat och mellan 
marknadskontrollmyndigheterna, 
kommissionen och unionens berörda 
byråer beträffande program för 
marknadskontroll och alla frågor som 
gäller produkter som utgör en risk, även i 
syfte att säkerställa full överensstämmelse 
i förvaltningen av EU:s externa gränser.

Or. en
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Ändringsförslag 87
Salvatore Iacolino

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Marknadskontrollmyndigheterna får
samarbeta med de behöriga myndigheterna 
i tredjeländer i syfte att utbyta information 
och tekniskt bistånd, främja och underlätta 
tillgången till unionens system för 
informationsutbyte, inklusive Rapex i 
enlighet med artikel 19.4, samt främja 
verksamhet i anslutning till bedömning av 
överensstämmelse och marknadskontroll.

1. Vid behov ska
marknadskontrollmyndigheterna samarbeta 
med de behöriga myndigheterna i 
tredjeländer i syfte att utbyta information 
och tekniskt bistånd, främja och underlätta 
tillgången till unionens system för 
informationsutbyte, inklusive Rapex i 
enlighet med artikel 19.4, samt främja 
verksamhet i anslutning till bedömning av 
överensstämmelse och marknadskontroll.

Or. it

Motivering

Samarbete mellan kontrollmyndigheterna är en nödvändig förutsättning för säkerheten på 
marknaden och bör därför vid behov uppmuntras som en obligatorisk åtgärd.

Ändringsförslag 88
Daniel Caspary

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Marknadskontrollmyndigheterna får
samarbeta med de behöriga myndigheterna 
i tredjeländer i syfte att utbyta information 
och tekniskt bistånd, främja och underlätta 
tillgången till unionens system för 
informationsutbyte, inklusive Rapex i 
enlighet med artikel 19.4, samt främja 
verksamhet i anslutning till bedömning av 
överensstämmelse och marknadskontroll.

1. I förekommande fall måste 
marknadskontrollmyndigheterna samarbeta 
med de behöriga myndigheterna i 
tredjeländer i syfte att utbyta information 
och tekniskt bistånd, främja och underlätta 
tillgången till unionens system för 
informationsutbyte, inklusive Rapex i 
enlighet med artikel 19.4, samt främja 
verksamhet i anslutning till bedömning av 
överensstämmelse och marknadskontroll.

Or. en
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Ändringsförslag 89
Cristiana Muscardini

Förslag till förordning
Artikel 31 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska föreskriva påföljder 
för överträdelser av de bestämmelser i 
denna förordning som inför skyldigheter 
för ekonomiska aktörer och för 
överträdelser av de bestämmelser i 
unionens harmoniseringslagstiftning om i 
denna förordning reglerade produkter 
genom vilka det införs skyldigheter för 
ekonomiska aktörer när det i den 
lagstiftningen inte föreskrivs påföljder, och 
de ska vidta de åtgärder som krävs för att 
se till att dessa påföljder tillämpas. 
Påföljderna ska vara effektiva, 
proportionella och avskräckande. 
Medlemsstaterna ska anmäla dessa 
bestämmelser till kommissionen senast den 
[insert date - 3 months prior to the date of 
application of this Regulation], och alla 
senare ändringar som gäller dem så snart 
som möjligt.

Medlemsstaterna ska fastställa påföljder 
för överträdelser av de bestämmelser i 
denna förordning som inför skyldigheter 
för ekonomiska aktörer och för 
överträdelser av de bestämmelser i 
unionens harmoniseringslagstiftning om i 
denna förordning reglerade produkter 
genom vilka det införs skyldigheter för 
ekonomiska aktörer när det i den 
lagstiftningen inte föreskrivs påföljder, och 
de ska vidta de åtgärder som krävs för att 
se till att dessa påföljder tillämpas. 
Påföljderna ska vara effektiva, 
proportionella och avskräckande. 
Medlemsstaterna ska anmäla dessa 
bestämmelser till kommissionen senast den 
[inför datum – tre månader före denna 
förordnings ikraftträdande], och alla 
senare ändringar som gäller dem så snart 
som möjligt.

Or. en

Ändringsförslag 90
Cristiana Muscardini

Förslag till förordning
Artikel 31 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För de påföljder som avses i första stycket 
ska hänsyn tas till företagens storlek och 
särskilt till små och medelstora företags 
situation. Påföljderna får skärpas om den 
berörda ekonomiska aktören tidigare har 

utgår
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begått en liknande överträdelse och får 
inbegripa straffrättsliga påföljder för 
allvarliga överträdelser.

Or. en

Ändringsförslag 91
Cristiana Muscardini

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska fastställa de lägsta 
påföljdsbeloppen såväl som villkoren för 
indrivningen av dessa påföljder, inklusive 
särskilda bestämmelser för små och 
medelstora företag.

Or. en

Ändringsförslag 92
George Sabin Cutaş

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inkomsterna från påföljderna ska 
öronmärkas för 
marknadskontrollverksamhet i de berörda 
medlemsstaterna.

Or. en

Motivering

En brist på resurser för marknadskontroll har lett till skillnader i handeln, genom att oseriösa 
handlare avsiktligt väljer de införselorter till den inre marknaden som har den minst effektiva 
marknadskontrollen och de mildaste påföljderna. Man måste se till att tillräckliga resurser 
finns tillgängliga för marknadskontroll utan att lägga en oproportionellt stor börda på den 
nationella budgeten i de medlemsstater som ansvarar för dess tillämpning.
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Ändringsförslag 93
Cristiana Muscardini

Förslag till förordning
Artikel 31 – stycke 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De typer av överträdelser som ska förenas 
med påföljder ska åtminstone vara 
följande:
a) Produkter som utgör en risk i enlighet 
med artikel 9.2 till och med led d eller som 
inte är förenliga med de kriterier som 
avses i leden a, b och c i artikel 13.2.
b) Lämnande av falsk uppgift under 
godkännandeförfarandet som leder till ett 
återkallande.
c) Förfalskning av provningsresultat för 
typgodkännande.
d) Vägran att ge tillgång till uppgifter.

Or. en


