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KORTFATTAD MOTIVERING

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

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

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

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

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

Information innebär säkerhet, och tillförlitlig information är viktigt både för konsumenternas 
hälsa och för den industriella utvecklingen i Europa.

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

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

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

ÄNDRINGSFÖRSLAG

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

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 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 
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 

(20) Att säkerställa produkternas 
identifiering, ursprung 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 
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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.

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

Motivering

Angivande av produkternas ursprung är ett av de krav som möjliggör spårbarhet och som ger 
både konsumenter och behöriga nationella myndigheter information i de fall en produkt inte 
uppfyller de säkerhetsstandarder som förordningen baseras på.  

Ändringsförslag 2

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 

(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, att göra det 
möjligt för konsumenterna att koppla 
samman produkterna med de sociala, 
miljömässiga och säkerhetsmässiga 
standarderna i ursprungslandet och att 
skydda dem mot förfalskningar eller 
olagliga produkter. Sådana uppgifter kan 
underlätta för
marknadskontrollmyndigheterna när de ska 
spåra produkten tillbaka till den egentliga 
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lämpliga uppföljningsåtgärder. tillverkningsplatsen och möjliggör 
kontakter med myndigheterna i 
ursprungslandet i samband med bilateralt 
eller multilateralt samarbete om 
konsumentproduktsäkerhet och 
bekämpning av förfalskningar för att vidta 
lämpliga uppföljningsåtgärder, vilket redan 
är fallet i många länder, som är EU:s 
konkurrenter och handelspartner och som 
tillämpar striktare obligatoriska 
ursprungsregler sedan 1920-talet för alla 
varor, även för varor som tillverkats i 
Europa och som importeras till dessa 
länder. Förenta staterna, Mexiko, Kanada 
och Japan är några exempel.

Or. it

Motivering

Angivandet av ursprung är ett väsentligt krav för produktsäkerheten, inte enbart för de 
behöriga nationella myndigheterna om de önskar spåra en produkt tillbaka till 
tillverkningsplatsen, utan även för konsumentsäkerheten, eftersom konsumenterna informeras 
och känner sig skyddade om de vet vad de köper.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it

Motivering

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

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it

Motivering

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

Ändringsförslag 5

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 
produkten är märkt med ursprungsland 
eller, om produktens storlek eller 
beskaffenhet inte tillåter detta, och om 
konsumenten eller slutanvändaren mottar 
varorna i den vanliga förpackningen, kan
de uppgifter som krävs tillhandahållas på 
förpackningen eller i ett dokument som 
åtföljer produkten.

Or. it

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att skydda konsumenterna genom att ange ursprungslandet på 
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förpackningen om det inte går att ange det på själva produkten.

Ändringsförslag 6

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. it

Motivering

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

Ändringsförslag 7

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. it

Motivering

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

Ändringsförslag 8

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 säkerställa att 
produkten uppfyller det allmänna 
säkerhetskravet i artikel 4, att tillverkaren 
har uppfyllt kraven i artikel 8 och att den 
åtföljande tekniska dokumentationen 
bekräftar att produkten uppfyller kraven 
när det gäller de eventuella risker den 
medför.

Or. it

Motivering

Importörerna har det främsta ansvaret för produkter som släpps ut på unionens marknad. Det 
är därför mycket viktigt att de garanterar att produkten uppfyller de säkerhetsstandarder som 
anges i förordningen och tillhandahåller lämplig teknisk dokumentation, som ska omfatta en 
riskbedömning som redan har utförts i ursprungslandet eller av tillverkaren.

Ändringsförslag 9

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 

1. Medlemsstaterna ska föreskriva 
påföljder för överträdelser av 
bestämmelserna i denna förordning, 
baserade på de gemensamma 
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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.

miniminivåer som föreslagits av 
kommissionen, och ska vidta de åtgärder 
som krävs för att se till att dessa påföljder 
tillämpas. Påföljderna ska vara effektiva, 
proportionella och avskräckande. 
Medlemsstaterna ska anmäla dessa 
bestämmelser till kommissionen senast tre
månader efter ikraftträdandet av denna 
förordning och alla senare ändringar som 
gäller dem så snart som möjligt. 
Påföljderna kan stå i proportion till 
mängden produkter som släppts ut på 
marknaden och deras värde.

Or. it

Motivering

Kommissionen måste säkerställa åtminstone en minsta nivå av harmonisering av 
medlemsstaternas olika påföljdssystem, så att skillnader mellan systemen inte får till följd att 
exportörer, distributörer och tillverkare i tredjeländer väljer vissa platser för införsel till 
unionen framför andra.


