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KORTFATTAD MOTIVERING

Europaparlamentet uppmanade i sin resolution av den 8 mars 20111 kommissionen att inrätta 
en gemensam EU-ram för marknadskontroll i stället för de nuvarande, alltmer komplicerade 
och ohanterliga sektorsspecifika ordningarna för marknadskontroll.

Med beaktande av denna begäran presenterade kommissionen den 13 februari 2013 det s.k. 
paketet om produktsäkerhet och marknadskontroll, som också omfattar ett förslag till 
förordning om konsumentprodukters säkerhet och en flerårig handlingsplan för 
marknadskontroll 2013–2015. Förordningen om marknadskontroll av produkter syftar till att 
förtydliga reglerna för marknadskontroll av andra produkter än livsmedel genom att 
sammanföra reglerna om marknadskontroll i olika, ibland sektorsspecifika rättsakter till en 
enda rättsakt som gäller i alla sektorer. Genom förslaget förenklas och stärks således den 
gällande lagstiftningen om marknadskontroll.

Marknadskontrollfrågor har i allt högre grad blivit ett problemområde. Samtidigt som antalet 
produkter som inte uppfyller kraven på unionens marknad inte kan förbises, och antalet 
sådana produkter eventuellt ökar, har farhågor uttryckts om att en del medlemsstater kanske 
inte har tilldelat marknadskontrollmyndigheterna de resurser som krävs för att dessa ska 
kunna utföra sina uppgifter. Dessa farhågor har en tydlig koppling till handel: Eftersom EU i 
ytterligare utsträckning öppnar sina marknader för tredjelandsvaror inom ramen för ingående 
av frihandelsavtal kommer alltfler konsumentprodukter som släpps ut på EU:s inre marknad 
från tredjeländer. I ett stort antal fall har det inte varit möjligt att fastställa vem som tillverkat 
en viss tredjelandsvara som inte uppfyller gällande krav. Samtidigt gör tillverkare inom EU 
stora investeringar för att uppnå överensstämmelse med unionslagstiftningen, vilket innebär 
att konkurrenter i tredjeländer som inte uppfyller kraven i unionslagstiftningen inte bara 
förhindrar att EU:s olika allmänpolitiska mål uppnås, utan även hotar den europeiska 
industrins konkurrenskraft.

I detta sammanhang skulle föredraganden vilja föreslå följande:
 Samarbetet med marknadskontrollmyndigheter i tredjeländer, i synnerhet länder med 

förmånstillträde till EU:s inre marknad, måste stärkas.
 Kommissionen bör i samband med handelsförhandlingar ta upp frågan om samarbetet 

mellan marknadskontrollmyndigheter.
 Medlemsstaterna måste tilldela marknadskontrollmyndigheterna och 

tullmyndigheterna tillräckliga resurser för att dessa ska kunna utföra sina uppgifter, 
inte minst med tanke på diskussionen om att myndigheterna på viktiga platser 
(hamnar) för införsel till EU:s inre marknad måste böra den huvudsakliga bördan i 
samband med dessa uppgifter, medan riskerna berör hela unionen.

 Kommissionen bör spela en aktivare roll när det gäller att stärka samarbetet i fråga om 
detta för att garantera lika villkor med avseende på genomförandet av EU:s regelverk 
för marknadskontroll och undvika att ohederliga handelsaktörer letar efter svaga 
punkter i marknadskontrollsystemet.

 Kommissionen bör göra en kritisk bedömning av hur samarbetsformerna mellan 

                                               
1 Allmän produktsäkerhet och marknadskontroll – Europaparlamentets resolution av den 8 mars 2011 om 
omarbetningen av direktivet om allmän produktsäkerhet och marknadskontroll.
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medlemsstaterna och med tredjeländer fungerar.
 I syfte att stödja de relevanta myndigheternas upprätthållande av 

marknadskontrollbestämmelserna bör Europeiska kommissionen inrätta och samordna 
en EU-omfattande databas om skador.

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
Beaktandeled 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av Europaparlamentets 
resolution av den 8 mars 2011 om 
omarbetningen av direktivet om allmän 
produktsäkerhet och marknadskontroll 
(2010/2085(INI)),

Or. en

Ändringsförslag 2

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 

(1) För att säkerställa och förbättra den 
inre marknadens funktionssätt och 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. 
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och kontroller av produkter som förs in i 
unionen från tredjeländer.

Det behövs därför bestämmelser om 
marknadskontroll och kontroller av 
produkter som förs in i unionen från 
tredjeländer.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Med tanke på de senaste 
Eurobarometeruppgifterna, som visar på 
ett minskat konsumentförtroende för 
säkerheten hos produkter sålda inom EU, 
bör unionen stärka sina regler för 
marknadskontroll för att vinna EU-
konsumenternas förtroende.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Varken nya eller begagnade produkter 
med ursprung utanför unionen får släppas 
ut på marknaden innan de har övergått till 
fri omsättning. Ändamålsenliga kontroller 
krävs vid unionens yttre gränser för att 
hindra övergång till fri omsättning av 
produkter som kan utgöra en risk om de 
släpps ut på marknaden i unionen, i väntan 
på en bedömning och ett slutgiltigt beslut 
av marknadskontrollmyndigheterna.

(19) Varken nya eller begagnade produkter 
med ursprung utanför unionen får släppas 
ut på marknaden innan de har övergått till 
fri omsättning. Samtidigt som principen 
om enhetlighet vad avser den 
gemensamma handelspolitiken 
respekteras krävs det ändamålsenliga 
kontroller vid unionens yttre gränser för att 
hindra övergång till fri omsättning av 
produkter som kan utgöra en risk om de 
släpps ut på marknaden i unionen, i väntan 
på en bedömning och ett slutgiltigt beslut 
av marknadskontrollmyndigheterna. 
Kommissionen bör bedöma 
ändamålsenligheten i dessa kontroller för 
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att samma standarder ska tillämpas på 
alla platser för införsel till unionens 
marknad, så att aktörer som handlar med 
varor och ohederliga handelsaktörer inte 
styr handeln till platser för införsel till 
unionens marknad där EU:s regler för 
marknadskontroll tillämpas mindre strikt.

Or. en

Motivering

Man har sett att importerade varor i högre grad riskerar att inte uppfylla kraven i 
unionslagstiftningen. Det finns också en risk för att ohederliga handelsaktörer styr sina varor 
till införselplatser där unionens regler för marknadskontroll tillämpas mindre strikt. 
Kommissionen måste se till att reglerna tillämpas på ett konsekvent sätt i hela unionen.

Ändringsförslag 5

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 
betydligt mellan de myndigheterna och 
marknadskontrollmyndigheterna i fråga om 
produkter som utgör risker. Kommissionen 
bör övervaka samarbetet mellan dessa 
marknadskontrollmyndigheter och 
utfärda rekommendationer för att 
förbättra deras samarbete ytterligare.

Or. en

Motivering

Det räcker inte att göra utfästelser om stärkt samarbete mellan de behöriga myndigheterna, 
utan det krävs också att kommissionen spelar en aktiv roll när det gäller att underlätta och ge 
vägledning i fråga om detta samarbete.
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Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Det bör finnas ett ändamålsenligt, 
snabbt och tillförlitligt informationsutbyte 
mellan medlemsstaterna och 
kommissionen. Det är därför nödvändigt 
att föreskriva effektiva verktyg för ett 
sådant informationsutbyte. Unionens 
system för snabbt informationsutbyte 
(Rapex) har visat sig verkningsfullt och 
resurseffektivt. Med Rapex är det möjligt 
att vidta åtgärder över hela unionen, inte 
bara i en viss medlemsstat, mot produkter 
som utgör risker. För att undvika onödigt 
dubbelarbete bör detta system användas för 
alla varningar som krävs enligt denna 
förordning med avseende på produkter som 
utgör en risk.

(23) Det bör finnas ett ändamålsenligt, 
snabbt och tillförlitligt informationsutbyte 
mellan medlemsstaterna och 
kommissionen. Det är därför nödvändigt 
att föreskriva effektiva verktyg för ett 
sådant informationsutbyte. Unionens 
system för snabbt informationsutbyte 
(Rapex) har visat sig verkningsfullt och 
resurseffektivt. Med Rapex är det möjligt 
att vidta åtgärder över hela unionen, inte 
bara i en viss medlemsstat, mot produkter 
som utgör risker. För att undvika onödigt 
dubbelarbete bör detta system användas 
och fortlöpande uppdateras för alla 
varningar som krävs enligt denna 
förordning med avseende på produkter som 
utgör en risk.

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Med tanke på storleken på 
unionsmarknaden för varor, och eftersom 
det inte finns några inre gränser, är det av 
avgörande betydelse att medlemsstaternas 
marknadskontrollmyndigheter vill och kan 
samarbeta effektivt med varandra och 
samordna gemensamma stödåtgärder och 
insatser. Därför bör former för ömsesidigt 
bistånd inrättas.

(25) Med tanke på storleken på 
unionsmarknaden för varor, och eftersom 
det inte finns några inre gränser, är det av 
avgörande betydelse att medlemsstaternas 
marknadskontrollmyndigheter (inbegripet 
tullmyndigheter vid Europeiska unionens 
gränsövergångar) vill och kan samarbeta 
effektivt med varandra och samordna 
gemensamma stödåtgärder och insatser. 
Därför bör former för ömsesidigt bistånd 
inrättas och tillämpas, och 
medlemsstaterna bör se till att dessa ges 
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ändamålsenlig finansiering.

Or. en

Motivering

Det räcker inte att tillämpa samma regler på EU:s inre marknad. Reglerna måste också 
tillämpas på ett konsekvent sätt i hela unionen, eftersom en produkt som inte uppfyller 
gällande krav men som släpps ut på marknaden i en medlemsstat kan röra sig fritt i hela 
unionen. I detta syfte måste formerna för samarbete mellan marknadskontrollmyndigheterna 
stärkas.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 26a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26a) Kommissionen bör ta hänsyn till 
kapaciteten och beredskapen hos 
tredjeländers 
marknadskontrollmyndigheter att 
samarbeta med medlemsstaternas 
marknadskontrollmyndigheter under 
genomförandet av den gemensamma 
handelspolitiken. För detta ändamål bör
kommissionen ta upp frågan om och 
uppmuntra samarbete mellan 
marknadskontrollmyndigheter i sina bi-, 
pluri- och multilaterala 
handelsförhandlingar.

Or. en

Motivering

Det är av yttersta vikt att frågan om samarbete mellan marknadskontrollmyndigheter tas upp 
av kommissionen redan i handelsförhandlingar, särskilt med tanke på att kommissionen har 
en ambitiös agenda när det gäller bilaterala handelsförhandlingar. Eftersom förmånstillträde 
sannolikt kommer att öka inflödet av varor från dessa tredjeländer till unionens marknad 
måste man se till att detta inte ger upphov till ytterligare bördor för medlemsstaternas 
marknadskontrollmyndigheter.
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Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 31a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31a) Kommissionen bör se till att 
respekten för bestämmelserna om 
konfidentialitet, även i samband med 
tillverknings- och företagshemligheter, 
inte prioriteras framför utfärdande av 
varningar till allmänheten om farliga 
produkter som kan påverka människors 
hälsa och personliga säkerhet samt 
miljön.

Or. en

Ändringsförslag 10

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 som släpps ut på 
marknaden och förs in på unionens 
marknad för en övergång till fri 
omsättning 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.

Or. en

Motivering

Det bör klargöras att marknadskontroll- och tullmyndigheternas roll är att se till att endast 
produkter som uppfyller kraven i unionslagstiftningen förs in – och övergår till fri omsättning 
– på unionens marknad.
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Ändringsförslag 11

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 och 
delges samtliga medlemsstater. 
Medlemsstaterna ska göra en 
sammanfattning av resultaten tillgänglig 
för allmänheten. Kommissionen ska 
bedöma konsekvensen i genomförandet 
och ändamålsenligheten med dessa 
kontroller och vid behov utfärda 
rekommendationer till 
marknadskontrollmyndigheterna för att 
genomförandet ska ske på ett konsekvent 
och ändamålsenligt sätt i hela unionen.

Or. en

Motivering

Det räcker inte att medlemsstaterna rapporterar om sina kontroller, utan kommissionen bör 
bedöma deras kontroller på grundval av den information som inkommit och vid behov utfärda 
rekommendationer för att EU:s regler för marknadskontroll ska genomföras på ett konsekvent 
och ändamålsenligt sätt.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Varje medlemsstat ska fastställa 
lämpliga metoder för att se till att de 
marknadskontrollmyndigheter som 
inrättats eller utsetts utbyter information 
och att de samarbetar och samordnar sina 
verksamheter både sinsemellan och med de 

3. Varje medlemsstat ska fastställa 
lämpliga metoder för att se till att de 
marknadskontrollmyndigheter som 
inrättats eller utsetts utbyter information 
och att de samarbetar och samordnar sina 
verksamheter både sinsemellan och med de 
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myndigheter som ansvarar för kontroll av 
produkter vid unionens yttre gränser.

myndigheter som ansvarar för kontroll av 
produkter vid unionens yttre gränser. Varje 
medlemsstat ska se till att de 
marknadskontrollmyndigheter som den 
utsett eller inrättat har lämpliga resurser 
för att kunna genomföra detta samarbete. 
Varje medlemsstat ska informera 
kommissionen om dessa metoder för 
informationsutbyte och samarbete.

Or. en

Motivering

Det räcker inte att medlemsstaterna ska uppmana sina marknadskontrollmyndigheter att 
inrätta metoder för samarbete, utan man måste också se till att de tillämpas och fungerar 
ordentligt. En förutsättning för välfungerande samarbetsmetoder är att 
marknadskontrollmyndigheterna ges lämpliga resurser för att inrätta sådana metoder.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

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. 
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.

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

Or. en
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Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska utarbeta ett 
allmänt program för marknadskontroll, se 
över detta program och vid behov
uppdatera det minst vart fjärde år. 
Programmet ska omfatta organisationen av 
marknadskontrollen och därmed 
sammanhängande verksamhet och beakta 
de särskilda behoven hos företag, i 
synnerhet hos små och medelstora företag, 
vid genomförandet av unionens 
harmoniseringslagstiftning och förordning 
(EU) nr […/…] [on consumer product 
safety] samt ge riktlinjer och stöd. Det ska 
innehålla följande:

11. Varje medlemsstat ska utarbeta ett 
allmänt program för marknadskontroll, se 
över detta program och uppdatera det minst 
vart fjärde år. Programmet ska omfatta 
organisationen av marknadskontrollen och 
därmed sammanhängande verksamhet och 
beakta de särskilda behoven hos företag, i 
synnerhet hos små och medelstora företag, 
vid genomförandet av unionens 
harmoniseringslagstiftning och förordning 
(EU) nr […/…] [on consumer product 
safety] samt ge riktlinjer och stöd. Det ska 
innehålla följande:

Or. en

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Varje medlemsstat ska varje år utarbeta 
sektorsspecifika program, se över dessa 
program och vid behov uppdatera dem. 
Dessa program ska omfatta alla sektorer 
inom vilka myndigheter utför 
marknadskontroller.

2. Varje medlemsstat ska varje år utarbeta 
sektorsspecifika program, se över dessa 
program och uppdatera dem, med särskilt 
beaktande av ökad införsel till unionens 
marknad av vissa varor till följd av 
tillämpningen av handelsavtal mellan EU 
och tredjeländer. Dessa program ska 
omfatta alla sektorer inom vilka 
myndigheter utför marknadskontroller.

Or. en

Motivering

Eftersom nya handelsavtals ikraftträdande sannolikt kommer att leda till alltfler varor från 
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vissa tredjeländer, där tillverkarna eventuellt inte känner till kraven i unionslagstiftningen 
ännu, måste medlemsstaterna särskilt beakta dessa varor när de inrättar de sektorsspecifika 
marknadskontrollprogrammen.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Deltagande i Rapex ska vara öppet för 
kandidatländer, tredjeländer eller 
internationella organisationer inom ramen 
för och i enlighet med avtal mellan unionen 
och dessa länder eller organisationer. Varje 
sådant avtal ska grunda sig på 
ömsesidighet och inbegripa sådana 
bestämmelser om sekretess som motsvarar 
dem som är tillämpliga i unionen.

4. Deltagande i Rapex ska vara öppet och 
uppmuntras för kandidatländer, 
tredjeländer eller internationella 
organisationer inom ramen för och i 
enlighet med avtal mellan unionen och 
dessa länder eller organisationer. När 
kommissionen förhandlar med 
tredjeländer om förmånstillträde för varor 
till unionens marknad ska den, när den 
förhandlar om bestämmelser om 
marknadstillträde, uppmuntra dessa 
länder att delta i Rapex samt ta hänsyn till 
tredjeländernas förmåga att delta. Varje 
sådant avtal ska grunda sig på 
ömsesidighet och inbegripa sådana 
bestämmelser om sekretess som motsvarar 
dem som är tillämpliga i unionen.

Or. en

Motivering

Samarbete mellan medlemsstaternas och tredjeländers marknadskontrollmyndigheter är av 
yttersta vikt om unionen ger tredjeländerna förmånstillträde inom ramen för frihandelsavtal. 
Därför bör Rapex inte bara vara öppet för tredjeländerna, utan kommissionen bör även 
uppmuntra dessa länder att delta.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 22a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 22a
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Kommissionen ska inrätta och samordna 
en EU-omfattande databas om skador i 
syfte att stödja de relevanta 
myndigheternas upprätthållande av 
marknadskontrollbestämmelserna.

Or. en

Motivering

Till följd av den internationella handeln blir konsumentsäkerhetsfrågorna alltmer 
komplicerade och ohanterliga. Inrättandet av en EU-omfattande databas om skador kommer 
att underlätta informationsutbyte om skador, göra utformningen av politiken mer 
ändamålsenlig och bidra till att marknadskontrollbestämmelserna upprätthålls.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 22b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 22b
De relevanta 
marknadskontrollmyndigheterna i 
medlemsstaterna ska bidra till inrättandet 
av databasen och regelbundet överlämna 
till kommissionen skadeuppgifter som är 
uttömmande och förenliga med 
harmoniserade metoder och 
klassificeringar.

Or. en

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen ska uppmana 
marknadskontrollmyndigheterna att 
rapportera om sin samarbetsverksamhet. 
Om kommissionen fastställer betydande 
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brister i marknadskontrollmyndigheternas 
ömsesidiga bistånd kan den utfärda 
rekommendationer för att förbättra 
samarbetet ytterligare.

Or. en

Motivering

Det är inte tillräckligt att fastställa krav på ömsesidigt bistånd, utan kommissionen måste 
även underlätta och övervaka ändamålsenligheten i detta ömsesidiga bistånd för att man ska 
undvika att handeln styrs till medlemsstater som tillämpar reglerna för marknadskontroll 
mindre strikt.

Ändringsförslag 20

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. Marknadskontrollmyndigheterna ska 
uppmuntras att 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

Motivering

Samarbete med tredjeländers marknadskontrollmyndigheter är av avgörande betydelse för att 
minska antalet produkter som inte uppfyller kraven och som importeras till – och övergår till 
fri omsättning på – Europeiska unionens marknad. Därför bör samarbete uppmuntras.
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Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Det europeiska forumet för 
marknadskontroll får inrätta ständiga eller 
tillfälliga arbetsgrupper, vilka ska omfatta 
de grupper för administrativt samarbete för 
marknadskontroll som inrättas för 
genomförandet av unionens 
harmoniseringslagstiftning. Organisationer 
som företräder näringslivet, små och 
medelstora företag, konsumenter, 
laboratorier och organ för bedömning av 
överensstämmelse på unionsnivå får
inbjudas att delta i dessa arbetsgrupper som 
observatörer.

6. Det europeiska forumet för 
marknadskontroll får inrätta ständiga eller 
tillfälliga arbetsgrupper, vilka ska omfatta 
de grupper för administrativt samarbete för 
marknadskontroll som inrättas för 
genomförandet av unionens 
harmoniseringslagstiftning. Organisationer 
som företräder näringslivet, små och 
medelstora företag, konsumenter, 
laboratorier och organ för bedömning av 
överensstämmelse på unionsnivå bör
inbjudas att delta i dessa arbetsgrupper som 
observatörer, och deras synpunkter bör 
beaktas i möjligaste mån.

Or. en

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast [fem] år efter tillämpningsdagen ska 
kommissionen bedöma tillämpningen av 
denna förordning och överlämna en 
utvärderingsrapport till Europaparlamentet 
och rådet. Rapporten ska bedöma om 
denna förordning har uppnått sina mål, i 
synnerhet när det gäller att säkerställa ett 
effektivare och mer ändamålsenligt 
genomförande av produktsäkerhetsregler 
och unionens harmoniseringslagstiftning, 
förbättra samarbetet mellan 
marknadskontrollmyndigheterna, förstärka 
kontrollen av de produkter som förs in till 
unionen och bättre skydda personers hälsa 
och säkerhet i allmänhet, hälsa och 

Senast [fem] år efter tillämpningsdagen ska 
kommissionen bedöma tillämpningen av 
denna förordning och överlämna en 
utvärderingsrapport till Europaparlamentet 
och rådet. Rapporten ska bedöma om 
denna förordning har uppnått sina mål, i 
synnerhet när det gäller att säkerställa ett 
effektivare och mer ändamålsenligt 
genomförande av produktsäkerhetsregler 
och unionens harmoniseringslagstiftning, 
se till att samma standarder tillämpas på 
alla platser för införsel till unionens 
marknad, förbättra samarbetet mellan 
marknadskontrollmyndigheterna i 
medlemsstaterna samt med tredjeländer, 
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säkerhet på arbetsplatsen, 
konsumentskydd, miljön, den allmänna 
säkerheten och andra allmänna intressen, 
med beaktande av dess inverkan på företag 
och i synnerhet på små och medelstora 
företag.

särskilt länder med förmånstillträde till 
unionens marknad, förstärka kontrollen av 
de produkter som förs in till unionen och 
bättre skydda personers hälsa och säkerhet 
i allmänhet, hälsa och säkerhet på 
arbetsplatsen, konsumentskydd, miljön, 
den allmänna säkerheten och andra 
allmänna intressen, med beaktande av dess 
inverkan på företag och i synnerhet på små 
och medelstora företag.

Or. en

Motivering

Kommissionen bör lägga särskild tonvikt på att förbättra samarbetet mellan 
marknadskontrollmyndigheterna i tredjeländer med förmånstillträde till unionens marknad 
och medlemsstaternas marknadskontrollmyndigheter. Med tanke på att denna aspekt även bör 
ges särskild uppmärksamhet i handelsförhandlingar bör kommissionen i sin rapport bedöma 
huruvida den varit effektiv när det gäller att uppnå detta mål.


