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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för den inre marknaden 
och konsumentskydd att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt 
betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Beaktandeled 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, särskilt artikel 114,

med beaktande av fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt, särskilt
artiklarna 26 och 114,

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Produkter som konstruerats för 
yrkesmässig användning, men som sedan 
har spridits till konsumentmarknaden och 
säljs till vanliga konsumenter, bör 
omfattas av kraven i denna förordning.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) När det gäller konsumentprodukter som 
omfattas av denna förordning bör 
tillämpningsområdet för dess olika delar

(8) När det gäller konsumentprodukter som 
omfattas av denna förordning bör dess 
tillämpningsområde tydligt åtskiljas från 
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tydligt åtskiljas från sektorsspecifik 
unionslagstiftning om harmonisering. Det 
allmänna produktsäkerhetskravet och 
därtill hörande bestämmelser bör 
tillämpas på alla konsumentprodukter, 
men de ekonomiska aktörernas 
skyldigheter bör inte tillämpas när
unionens harmoniseringslagstiftning 
omfattar motsvarande skyldigheter, t.ex. 
när det gäller unionslagstiftningen om 
kosmetika, leksaker, elektriska apparater 
och byggprodukter.

sektorsspecifik unionslagstiftning om
harmonisering. Denna förordning bör 
därför inte tillämpas på produkter som 
omfattas av unionens 
harmoniseringslagstiftning, t.ex. 
unionslagstiftningen om kosmetika, 
leksaker, elektriska apparater och 
byggprodukter.

(Se ändringsförslagen till artiklarna 2, 5 och 6.)

Motivering

Förordningen bör inte tillämpas på harmoniserade produkter för att undvika överlappning 
och redundans, eftersom huvuddelen i kapitel I redan omfattas av harmoniseringslagstiftning. 
En tydlig åtskillnad av lagstiftning tillämplig på harmoniserade och icke-harmoniserade 
konsumentprodukter skulle göra det lättare för de ekonomiska aktörerna att följa 
produktreglerna och för marknadskontrollmyndigheterna att utföra tillsynen av dem.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För att säkerställa jämförbarheten 
mellan denna förordning och den 
sektorsspecifika unionslagstiftningen om 
harmonisering när det gäller de 
ekonomiska operatörernas särskilda 
skyldigheter, bör bestämmelserna om 
tillverkare, tillverkarnas representanter, 
importörer och distributörer bygga på 
referensbestämmelserna i 
Europaparlamentets och rådets beslut 
nr 768/2008/EG av den 9 juli 2008 om en 
gemensam ram för saluföring av produkter.

(9) För att säkerställa jämförbarheten 
mellan denna förordning och den 
sektorsspecifika unionslagstiftningen om 
harmonisering när det gäller de 
ekonomiska operatörernas särskilda 
skyldigheter, bör bestämmelserna om 
tillverkare, tillverkarnas representanter, 
importörer och distributörer bygga på 
referensbestämmelserna i 
Europaparlamentets och rådets beslut 
nr 768/2008/EG av den 9 juli 2008 om en 
gemensam ram för saluföring av produkter.
En harmoniserad lagstiftning bör dock 
inte medföra onödiga administrativa 
bördor för företagen.
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Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Denna förordnings räckvidd bör inte 
begränsas till att omfatta något särskilt 
försäljningssätt för konsumentprodukter, 
och även distansförsäljning bör därför ingå.

(10) Denna förordnings räckvidd bör inte 
begränsas till att omfatta något särskilt 
försäljningssätt för konsumentprodukter, 
och även distansförsäljning, såsom 
internetförsäljning, bör därför ingå.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Denna förordning bör gälla även 
begagnade produkter som på nytt kommer 
in i leveranskedjan i samband med 
kommersiell verksamhet, utom sådana
begagnade produkter för vilka 
konsumenterna inte rimligen kan förvänta 
sig att de följer aktuella 
säkerhetsstandarder, t.ex. antikviteter.

(11) Denna förordning bör gälla även 
begagnade produkter som på nytt kommer 
in i leveranskedjan i samband med 
kommersiell verksamhet. Den bör inte 
gälla begagnade produkter för vilka 
konsumenterna inte rimligen kan förvänta 
sig att de följer aktuella 
säkerhetsstandarder eller sådana som 
överlåts mellan privatpersoner.

Motivering

Privata transaktioner mellan enskilda personer, såsom garageförsäljningar, bör tydligt 
undantas från direktivets tillämpningsområde.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Man bör bedöma produktsäkerheten 
genom att beakta alla relevanta aspekter,

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

särskilt produkternas egenskaper och 
utformning, samt de konsumentgrupper 
som troligen kommer att använda 
produkterna under rimligen förutsebara 
förhållanden, med beaktande av deras 
sårbarhet, särskilt när det gäller barn, äldre 
och personer med funktionsnedsättning.
När riskerna för sårbara konsumenter 
bedöms, bör vederbörlig hänsyn tas till de 
användningsområden som tillverkarna 
avser och beskriver i produktens 
säkerhetsanvisningar samt till det ansvar 
och den tillsyns- eller 
utbildningsskyldighet som 
familjemedlemmar, tjänsteleverantörer 
eller arbetsgivare har.

(Se ändringsförslag till artiklarna 6.1 d.)

Motivering

Begreppet sårbara konsumenter omfattar en lång rad situationer som faller utanför normala 
ansvarsförhållanden. Riskerna för sårbara konsumenter bör därför bedömas enligt 
sannolikheten för att de använder produkterna under rimligen förutsebara förhållanden.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(13) Man bör bedöma produktsäkerheten 
genom att beakta alla relevanta aspekter, 
särskilt produkternas egenskaper, material, 
sammansättning utformning och 
förpackning, samt de konsumentgrupper 
som troligen kommer att använda 
produkterna, med beaktande av deras 
sårbarhet, särskilt när det gäller barn, äldre 
och personer med funktionsnedsättning.
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Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

Produkternas sammansättning (komponenter eller beståndsdelar samt råmaterial) är en 
nyckelfaktor vid bedömningen av produkters säkerhet.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) För att undvika överlappande 
säkerhetskrav och konflikter med annan 
unionslagstiftning bör en produkt som
överensstämmer med sektorsspecifik 
unionslagstiftning om harmonisering som 
syftar till att skydda människors hälsa och 
säkerhet antas vara säker i enlighet med
denna förordning.

(14) För att undvika överlappande 
säkerhetskrav och konflikter med annan 
unionslagstiftning bör en produkt som är 
föremål för sektorsspecifik 
unionslagstiftning om harmonisering som 
syftar till att skydda människors hälsa och 
säkerhet undantas från denna förordnings 
tillämpningsområde.

(Se ändringsförslag till artiklarna 5 och 6.)

Motivering

Förordningen bör inte tillämpas på harmoniserade produkter för att undvika överlappning 
och redundans, eftersom huvuddelen i kapitel I redan omfattas av harmoniseringslagstiftning. 
En tydlig åtskillnad av lagstiftning tillämplig på harmoniserade och icke-harmoniserade 
konsumentprodukter skulle göra det lättare för de ekonomiska aktörerna att följa 
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produktreglerna och för marknadskontrollmyndigheterna att utföra tillsynen av dem.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) För att underlätta utsläppandet på 
marknaden av säkra produkter kan 
ekonomiska aktörer, särskilt små och 
medelstora företag, fullgöra 
skyldigheterna i denna förordning genom 
att skapa konsortier i det dubbla syftet att 
garantera att produkterna uppfyller 
säkerhetskraven effektivt och med kvalitet 
och minska kostnaderna och byråkratin 
för de enskilda företagen.

Ändringsförslag 12

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 

(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 för 
tillverkarna kan göra det möjligt för 
konsumenterna och de ekonomiska 
operatörerna att erhålla korrekta uppgifter 
om osäkra produkter. Produkterna bör 
därför bära uppgifter som gör det möjligt 
att identifiera både produkten, tillverkaren 
och en eventuell importör. Tillverkarna bör 
också utarbeta teknisk dokumentation för 
sina produkter, och de kan välja att göra 
detta på det lämpligaste och 
kostnadseffektiva sättet, t.ex. på 
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detta på det lämpligaste och 
kostnadseffektiva sättet, t.ex. på 
elektronisk väg. Dessutom bör man kräva 
att de ekonomiska operatörerna identifierar 
de operatörer som levererat till dem och 
som de levererat till. Europaparlamentets 
och rådets direktiv 95/46/EG av den 
24 oktober 1995 om skydd för enskilda 
personer med avseende på behandling av 
personuppgifter och om det fria flödet av 
sådana uppgifter är tillämpligt fullt ut på 
behandling av personuppgifter i samband 
med tillämpningen av denna förordning.

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.

Motivering

För att skydda konsumenternas personliga integritet bör det säkerställas att produktens 
spårbarhet endast är till för tillverkaren och för den händelse att en återkallelse är 
nödvändig.

Ändringsförslag 13

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 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 och tillverkaren eller en 
eventuell importör. Tillverkarna bör också 
utarbeta teknisk dokumentation för sina 
produkter, och de kan välja att göra detta 
på det lämpligaste och kostnadseffektiva 
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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.

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.

(Se ändringsförslagen till artiklarna 8 och 10.)

Motivering

Om namn och adress till en tillverkare utanför EU måste finnas på en importerad produkt 
skulle denna information bli känd för importörens konkurrenter och affärskunder, vilket 
skulle leda till att dessa i framtiden kan kringgå den specifika importören och handla direkt 
med tillverkaren utanför EU. Detta skulle avskräcka små och medelstora företag från att 
importera och leda till en betydande snedvridning av konkurrensen. Därför föreslås att 
informationen ska inkluderas i den tekniska dokumentationen.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 20b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20b) De nuvarande spårbarhetssystemen 
och identifieringsförfarandena måste 
tillämpas effektivt och förbättras. I detta 
avseende är det nödvändigt att granska 
och utvärdera den teknik som används för 
att garantera bättre resultat och mindre 
bördor för de ekonomiska aktörerna. Ett 
av syftena med denna förordning är att 
ständigt förbättra de spårbarhetssystem 
som ekonomiska aktörer och produkter 
omfattas av.

Ändringsförslag 15
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Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Förfarandena för att begära europeiska 
standarder som stöder denna förordning 
samt för formella invändningar mot dem 
bör fastställas i denna förordning och 
samordnas med förordning (EU) 
nr 1025/2012. För att säkerställa en 
övergripande enhetlighet i europeiska 
standardiseringsfrågor bör begäran om 
europeiska standarder eller invändningar 
mot en europeisk standard tas upp i den 
kommittén som inrättas genom den 
förordningen, efter lämpligt samråd med 
medlemsstaternas experter på 
konsumentprodukters säkerhet.

(24) Förfarandena för att begära europeiska 
standarder som stöder denna förordning 
samt för formella invändningar mot dem 
bör fastställas i denna förordning och 
samordnas med förordning (EU) 
nr 1025/2012. För att säkerställa en 
övergripande enhetlighet i europeiska 
standardiseringsfrågor bör begäran om 
europeiska standarder eller invändningar 
mot en europeisk standard tas upp i den 
kommitté som inrättas genom den 
förordningen, efter lämpligt samråd med 
medlemsstaternas experter på 
konsumentprodukters säkerhet och 
relevanta berörda parter.

(Se ändringsförslaget till artikel 16.1.)

Motivering

Kommissionen bör i förekommande fall beakta synpunkter från berörda parter när den 
fastställer innehållet i nya europeiska säkerhetsstandarder, för att se till att standarderna är 
relevanta, proportionella och effektiva.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) För att säkerställa enhetliga villkor för 
genomförandet av denna förordning bör 
kommissionen tilldelas 
genomförandebefogenheter när det gäller 
undantag från skyldigheten att underrätta 
marknadskontrollmyndigheterna om 
produkter som utgör en risk, när det gäller 
typen av databärare och dess placering på 
produkten för användning i 
spårbarhetssystemet, när det gäller

(27) För att säkerställa enhetliga villkor för 
genomförandet av denna förordning bör 
kommissionen tilldelas 
genomförandebefogenheter när det gäller 
undantag från skyldigheten att underrätta 
marknadskontrollmyndigheterna om 
produkter som utgör en risk, när det gäller 
typen av databärare och dess placering på 
produkten för användning i 
spårbarhetssystemet och när det gäller 
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standardiseringsbegäran till europeiska 
standardiseringsorganisation samt när det 
gäller beslut om formella invändningar 
mot europeiska standarder. Dessa 
befogenheter bör utövas i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 
om fastställande av allmänna regler och 
principer för medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter.

beslut om formella invändningar mot 
europeiska standarder. Dessa befogenheter 
bör utövas i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 
om fastställande av allmänna regler och 
principer för medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter.

(Se ändringsförslaget till artikel 16.1.)

Motivering

Nya europeiska säkerhetsstandarder för konsumentprodukter på grundval av artikel 4 bör ses 
som komplement till den grundläggande rättsakten genom att de lägger till icke väsentliga 
delar i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget. Med tanke på den högst allmänna 
karaktären hos artikel 4 bör Europaparlamentet och rådet ha möjlighet att återkalla och göra 
invändningar mot ett uppdrag från kommissionen avseende nya standarder. Det är därför 
lämpligt att uppdraget antas genom en delegerad akt.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Produkterna kommer, under de 
förhållanden som rimligen kan förväntas,
att användas av konsumenter även om de 
inte är avsedda för konsumenter.

b) Under de förhållanden som rimligen kan 
förväntas är det troligt att produkterna 
kommer att användas av konsumenter även 
om de vid utsläppandet på marknaden inte 
är avsedda för konsumenter.

Motivering

Gäller särskilt den tyska översättningen: Det bör uttryckas tydligare att artikel 2.1 b i 
förslaget endast avser att produkter, som under de förhållanden som rimligen kan förväntas 
även används av konsumenter, omfattas av direktivets tillämpningsområde. Avsikten och 
syftet är inte att här reglera olämplig användning av produkterna bland konsumenter.

Ändringsförslag 18
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Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Denna förordning ska inte tillämpas på 
produkter som ska repareras eller renoveras 
innan de tas i bruk, förutsatt att de 
tillhandahållits på marknaden som sådana 
produkter.

2. Denna förordning ska inte tillämpas på 
produkter som ska repareras eller renoveras 
innan de tas i bruk, förutsatt att de 
tillhandahållits på marknaden som sådana 
produkter. Denna förordning gäller inte
transaktioner mellan privatpersoner.

Motivering

Privata transaktioner mellan enskilda personer, såsom garageförsäljningar, bör tydligt 
undantas från direktivets tillämpningsområde.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kapitel II–IV i denna förordning ska 
inte tillämpas på produkter som omfattas 
av krav på skydd för människors hälsa och 
säkerhet som fastställts i eller i enlighet 
med unionens harmoniseringslagstiftning.

4. Denna förordning ska inte tillämpas på 
produkter som omfattas av krav på skydd 
för människors hälsa och säkerhet som 
fastställts i eller i enlighet med unionens 
harmoniseringslagstiftning.

(Se ändringsförslagen till artiklarna 5 och 6.)

Motivering

Förordningen bör inte tillämpas på harmoniserade produkter för att undvika överlappning 
och redundans, eftersom huvuddelen i kapitel I redan omfattas av harmoniseringslagstiftning. 
En tydlig åtskillnad av lagstiftning tillämplig på harmoniserade och icke-harmoniserade 
konsumentprodukter skulle göra det lättare för de ekonomiska aktörerna att följa 
produktreglerna och för marknadskontrollmyndigheterna att utföra tillsynen av dem.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 1 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. säker produkt: varje produkt som, vid 
normala eller rimligen förutsebara 
användningsförhållanden, även i fråga om 
användningstid och eventuellt 
ibruktagande, installation och
underhållsbehov, inte medför någon risk 
eller endast en låg risk som är förenlig med 
användningen av produkten och som kan 
anses som godtagbar och förenlig med en 
hög skyddsnivå när det gäller människors 
säkerhet och hälsa,

1. säker produkt: varje produkt som, vid 
normala eller rimligen förutsebara 
användningsförhållanden, även i fråga om 
användningstid och eventuellt 
ibruktagande, installation och underhålls-,
utbildnings- och tillsynsbehov, inte medför 
någon risk eller endast en låg risk som är 
förenlig med användningen av produkten 
och som kan anses som godtagbar och 
förenlig med en hög skyddsnivå när det 
gäller människors säkerhet och hälsa,

Motivering

När produktsäkerheten bedöms, bör vederbörlig hänsyn tas till det ansvar och den tillsyns-
eller utbildningsskyldighet som familjemedlemmar, tjänsteleverantörer och arbetsgivare har.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. säker produkt: varje produkt som, vid 
normala eller rimligen förutsebara 
användningsförhållanden, även i fråga om 
användningstid och eventuellt 
ibruktagande, installation och 
underhållsbehov, inte medför någon risk 
eller endast en låg risk som är förenlig med 
användningen av produkten och som kan 
anses som godtagbar och förenlig med en 
hög skyddsnivå när det gäller människors 
säkerhet och hälsa,

1. säker produkt: varje produkt som, vid 
normala eller rimligen förutsebara 
användningsförhållanden, även i fråga om 
användningstid och eventuellt 
ibruktagande, installation, underhållsbehov 
och bortskaffande, inte medför någon risk 
eller endast en låg risk som är förenlig med 
användningen av produkten och som kan 
anses som godtagbar och förenlig med en 
hög skyddsnivå när det gäller människors 
säkerhet och hälsa,

Motivering

Alla åtgärder som konsumenten måste vidta i slutet av produktens livscykel ska vara säkra.

Ändringsförslag 22
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Förslag till förordning
Artikel 3 – led 1 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. distributör: varje fysisk eller juridisk 
person i leveranskedjan, utöver tillverkaren 
eller importören, som tillhandahåller en 
produkt på marknaden,

7. distributör: varje fysisk eller juridisk 
person med ansvar i leveranskedjan, 
utöver tillverkaren eller importören, som 
tillhandahåller en produkt på marknaden, 
vilket inte inkluderar privatpersoners 
transaktioner i icke-kommersiellt syfte,

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Ekonomiska aktörer får endast släppa ut 
eller tillhandahålla säkra produkter på 
unionsmarknaden.

Ekonomiska aktörer får endast släppa ut 
eller tillhandahålla säkra produkter på 
unionens inre marknad.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 5 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Antagande om säkerhet Antagande om respekt för allmänna 
säkerhetskrav

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 5 – led 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) I fråga om risker som omfattas av krav 
på skydd för människors hälsa och 

utgår
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säkerhet som fastställts i eller i enlighet 
med unionens harmoniseringslagstiftning 
– om produkten uppfyller de kraven.

(Se ändringsförslagen till artiklarna 2 och 6.)

Motivering

Förordningen bör inte tillämpas på harmoniserade produkter för att undvika överlappning 
och redundans, eftersom huvuddelen i kapitel I redan omfattas av harmoniseringslagstiftning. 
En tydlig åtskillnad av lagstiftning tillämplig på harmoniserade och icke-harmoniserade 
konsumentprodukter skulle göra det lättare för de ekonomiska aktörerna att följa 
produktreglerna och för marknadskontrollmyndigheterna att utföra tillsynen av dem.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 5 – led 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Då det saknas sådana krav som 
fastställts i eller i enlighet med unionens 
harmoniseringslagstiftning och som avses 
i led a, i fråga om risker som omfattas av 
europeiska standarder – om produkten
överensstämmer med relevanta europeiska 
standarder eller delar av dem till vilka 
hänvisningar har offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning i 
enlighet med artiklarna 16 och 17.

b) I fråga om risker som omfattas av 
europeiska standarder – om produkten 
överensstämmer med relevanta europeiska 
standarder eller delar av dem till vilka 
hänvisningar har offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning i 
enlighet med artiklarna 16 och 17.

(Se ändringsförslagen till artiklarna 2 och 6.)

Motivering

Förordningen bör inte tillämpas på harmoniserade produkter för att undvika överlappning 
och redundans, eftersom huvuddelen i kapitel I redan omfattas av harmoniseringslagstiftning. 
En tydlig åtskillnad av lagstiftning tillämplig på harmoniserade och icke-harmoniserade 
konsumentprodukter skulle göra det lättare för de ekonomiska aktörerna att följa 
produktreglerna och för marknadskontrollmyndigheterna att utföra tillsynen av dem.

Ändringsförslag 27



AD\1003294SV.doc 17/36 PE514.880v02-00

SV

Förslag till förordning
Artikel 5 – led 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Då det saknas sådana krav som 
fastställts i eller i enlighet med unionens 
harmoniseringslagstiftning och som avses 
i led a och även europeiska standarder som 
avses i led b, i fråga om risker som 
omfattas av hälso- och säkerhetskrav som 
fastställts i lagstiftningen i den 
medlemsstat där produkten tillhandahålls 
på marknaden – om produkten uppfyller de 
nationella kraven.

c) Då det saknas sådana krav som 
fastställts i eller i enlighet med europeiska 
standarder som avses i led b, i fråga om 
risker som omfattas av hälso- och 
säkerhetskrav som fastställts i 
lagstiftningen i den medlemsstat där 
produkten tillhandahålls på marknaden –
om produkten uppfyller de nationella 
kraven.

(Se ändringsförslagen till artiklarna 2 och 6.)

Motivering

Förordningen bör inte tillämpas på harmoniserade produkter för att undvika överlappning 
och redundans, eftersom huvuddelen i kapitel I redan omfattas av harmoniseringslagstiftning. 
En tydlig åtskillnad av lagstiftning tillämplig på harmoniserade och icke-harmoniserade 
konsumentprodukter skulle göra det lättare för de ekonomiska aktörerna att följa 
produktreglerna och för marknadskontrollmyndigheterna att utföra tillsynen av dem.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Produktens egenskaper, bland annat dess 
sammansättning, förpackning, anvisningar 
för montering och, i förekommande fall, 
för installation och underhåll.

a) Produktens egenskaper, bland annat dess 
sammansättning, förpackning, anvisningar 
för montering och, i förekommande fall, 
för installation, underhåll och
bortskaffande.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Produktens egenskaper, bland annat dess 
sammansättning, förpackning, anvisningar 
för montering och, i förekommande fall, 
för installation och underhåll.

a) Produktens egenskaper, bland annat dess 
sammansättning, förpackning, anvisningar 
för montering och demontering och, i 
förekommande fall, för installation och 
underhåll.

Motivering

Produkter måste vara säkra även när de demonteras.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1 –  led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Konsumentgrupper, särskilt sårbara 
konsumenter, för vilka användningen av 
produkten medför risker.

d) Konsumentgrupper, särskilt sårbara 
konsumenter som förmodas använda 
produkten under rimligen förutsebara 
förhållanden, för vilka användningen av 
produkten medför risker.

(Se ändringsförslagen till skäl 13 och artikel 16.2a (ny).)

Motivering

Begreppet sårbara konsumenter omfattar en lång rad situationer som faller utanför normala 
ansvarsförhållanden. Riskerna för sårbara konsumenter bör därför bedömas utgående från 
sannolikheten för att de använder en produkt under rimligen förutsebara förhållanden. Detta 
ändringsförslag finns också med i ändringsförslaget om en ny artikel 16.2a.

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Den aktuella vetenskapliga och utgår
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tekniska utvecklingsnivån.

(Se ändringsförslagen till artiklarna 6.1, 6.1a (ny) och 6.2.)

Motivering

Nedflyttad till slutet av listan. Även om det är viktigt att ta hänsyn till den aktuella 
vetenskapliga och tekniska utvecklingsnivån, bör det inte vara den första aspekt som beaktas. 
Hög utvecklingsnivå brukar leda till högre grad av säkerhet. En produkt ska dock inte anses 
vara osäker av den anledningen att det finns andra tillgängliga produkter som utgör en 
mindre risk. Detta ändringsförslag finns också med i ändringsförslaget om en artikel 6.1a 
(ny).

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) Den säkerhetsnivå som konsumenterna 
rimligen kan förvänta sig.

utgår

(Se ändringsförslaget till artikel 16.1 a (ny).)

Motivering

Detta kriterium verkar godtyckligt och det skapar rättsosäkerhet för ekonomiska aktörer, 
eftersom de måste avgöra vad ”konsumenterna rimligen kan förvänta sig” av varje produkt, 
utan att veta säkert om marknadskontrollmyndigheterna kanske tolkar begreppet annorlunda. 
Detta ändringsförslag finns också med i ändringsförslaget om en artikel 6.1a (ny).

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ha) Den aktuella vetenskapliga och 
tekniska utvecklingsnivån.

(Se ändringsförslaget till artikel 6.1a (ny).)
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Motivering

Nedflyttad till slutet av listan. Även om det är viktigt att ta hänsyn till den aktuella 
vetenskapliga och tekniska utvecklingsnivån, bör det inte vara den första aspekt som beaktas. 
Hög utvecklingsnivå brukar leda till en högre grad av säkerhet. Men en produkt skulle ändå 
kunna anses vara säker fast andra produkter med ännu högre säkerhetsstandarder finns 
tillgängliga på marknaden. Detta ändringsförslag finns också med i ändringsförslaget om en 
artikel 6.1a (ny).

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tillverkarna ska, när de släpper ut sina 
produkter på marknaden, se till att de har 
konstruerats och tillverkats i enlighet med 
det allmänna säkerhetskravet i artikel 4.

1. Tillverkarna ska, när de släpper ut sina 
produkter på marknaden, även vid 
distansförsäljning, se till att de har 
konstruerats och tillverkats i enlighet med 
det allmänna säkerhetskravet i artikel 4.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Tillverkarens namn, registrerade 
firmanamn eller registrerade varumärke 
samt kontaktadress, om tillverkaren inte 
släpper ut produkten på marknaden.

Motivering

Om namn och adress till en tillverkare utanför EU måste finnas på en importerad produkt 
skulle denna information bli känd för importörens konkurrenter och affärskunder, vilket 
skulle leda till att dessa i framtiden kan kringgå den specifika importören och handla direkt 
med tillverkaren utanför EU. Detta skulle avskräcka små och medelstora företag från att 
importera och leda till en betydande snedvridning av konkurrensen. Därför föreslås att 
informationen ska inkluderas i den tekniska dokumentationen.
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Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Tillverkarna ska ange namn, registrerat 
firmanamn eller registrerat varumärke och 
en kontaktadress på produkten eller, om 
detta inte är möjligt, på förpackningen eller
i ett dokument som åtföljer produkten. Den 
angivna adressen ska ange en enda 
kontaktpunkt där tillverkaren kan 
kontaktas.

7. Om tillverkarna släpper ut en produkt 
på marknaden ska de ange namn, 
registrerat firmanamn eller registrerat 
varumärke och en kontaktadress på 
produkten eller, om detta inte är möjligt, på 
förpackningen, i ett dokument som åtföljer 
produkten eller på en webbplats som 
tydligt anges på produkten, på 
förpackningen eller i åtföljande 
dokument. Den angivna adressen ska ange 
en enda kontaktpunkt där tillverkaren kan 
kontaktas.

(Se ändringsförslaget till artikel 10.3)

Motivering

Särskilt för mindre produkter (t.ex. strumpor) och produkter som kan säljas separat och som 
enstaka artiklar (t.ex. golfbollar) kommer de föreslagna skyldigheterna att leda till dryga 
merkostnader, eftersom information kommer att behöva tillhandahållas i separata dokument. 
Att inkludera en webbplats för ytterligare information är mer kostnadseffektivt och 
miljövänligt.

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 8 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Tillverkarna ska se till att produkten åtföljs 
av bruksanvisningar och 
säkerhetsföreskrifter på ett språk som lätt 
kan förstås av konsumenterna och som 
bestämts av den medlemsstat där produkten 
tillhandahålls på marknaden, utom om 
produkten kan användas på ett säkert sätt 
och som tillverkaren avsett utan sådana 
anvisningar och säkerhetsföreskrifter. 
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Säkerhetsföreskrifterna ska göra det 
möjligt för konsumenterna att bedöma 
riskerna med en produkt under hela dess 
normala eller rimligen förutsebara 
användningstid, om dessa risker inte är 
uppenbara även utan lämplig varning.

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 8 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

Översättningen till samtliga EU-språk kan i vissa fall effektivt ersättas med instruktioner i 
form av seriebilder eller piktogram. Dessa innovativa lösningar utgör bra och attraktiva 
alternativ till de tekniska begrepp som används i anvisningarna för vissa produkter.

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Tillverkare som anser eller har skäl att 
tro att en produkt som de har släppt ut på 
marknaden inte är säker eller på annat sätt 
inte överensstämmer med denna förordning 
ska omedelbart vidta de korrigerande 
åtgärder som krävs för att produkten ska 

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

överensstämma med kraven eller, i 
förekommande fall, för att dra tillbaka 
eller återkalla produkten. Om produkten 
inte är säker ska tillverkarna dessutom 
omedelbart underrätta 
marknadskontrollmyndigheterna i de 
medlemsstater där de har tillhandahållit 
produkten och lämna detaljerade uppgifter, 
i synnerhet om risken för hälsa och 
säkerhet och om de korrigerande åtgärder 
som vidtagits.

(Se ändringsförslagen till artiklarna 10.7 och 11.5.)

Motivering

Ordet ”om” skapar rättsosäkerhet då det kan tolkas som om det finns ytterligare villkor för 
användning av korrigerande åtgärder.

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9a. Varningar som är avgörande för 
köpbeslutet, t.ex. upplysningar om 
användarnas lägsta och högsta ålder eller 
vikt och andra viktiga upplysningar ska 
finnas på detaljistförpackningen eller på 
annat sätt vara klart synliga för 
konsumenten före köpet, inklusive när 
köpet görs via internet.

Motivering

Informationen till konsumenterna måste stärkas, framför allt vid internetförsäljning där det är 
svårt för konsumenterna att kontrollera specifik information om en produkt och på dess 
förpackning.

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Importörerna ska ange namn, registrerat 
firmanamn eller registrerat varumärke och 
en kontaktadress på produkten eller, om 
detta inte är möjligt, på förpackningen eller 
på ett medföljande dokument. De ska se till 
att eventuell tilläggsmärkning inte 
skymmer information i tillverkarens 
märkning.

3. Importörerna ska ange namn, registrerat 
firmanamn eller registrerat varumärke och 
en kontaktadress på produkten eller, om 
detta inte är möjligt, på förpackningen eller
på ett medföljande dokument eller på en 
webbplats som tydligt anges på produkten, 
på förpackningen eller på medföljande 
dokument. De ska se till att eventuell 
tilläggsmärkning inte skymmer information 
i tillverkarens märkning.

(Se ändringsförslaget till artikel 8.7)

Motivering

Särskilt för mindre produkter (t.ex. strumpor) och produkter som kan säljas separat och som 
enstaka artiklar (t.ex. golfbollar) kommer de föreslagna skyldigheterna att leda till dryga 
merkostnader, eftersom information kommer att behöva tillhandahållas i separata dokument. 
Att inkludera en webbplats för ytterligare information är mer kostnadseffektivt och 
miljövänligt.

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

Översättningen till samtliga EU-språk kan i vissa fall effektivt ersättas med instruktioner i 
form av seriebilder eller piktogram. Dessa innovativa lösningar utgör bra och attraktiva 
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alternativ till de tekniska begrepp som används i anvisningarna för vissa produkter.

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

(Se ändringsförslagen till artiklarna 8.9 och 11.5.)

Motivering

Ordet ”om” skapar rättsosäkerhet då det kan tolkas som att det finns ytterligare villkor för 
användning av korrigerande åtgärder.

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Innan distributörerna tillhandahåller en 
produkt på marknaden ska de kontrollera 
att tillverkaren och importören har 
uppfyllt kraven i artiklarna 8.6, 8.7, 8.8,

2. Innan distributörerna tillhandahåller en 
produkt på marknaden ska de kontrollera 
att produkten har den märkning som 
krävs i artiklarna 8.6, 8.7 och 10.3 och att 
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10.3 och 10.4. den åtföljs av den information som anges 
i artiklarna 8.8 och 10.4.

Motivering

Genom den ändrade lydelsen undanröjs risken för att skyldigheterna tolkas som att en 
distributör (t.ex. genom produkttester) måste bedöma om den information som 
tillverkaren/importören tillhandahållit är korrekt. Distributörer ska endast ha ansvar för att 
kontrollera att all relevant och nödvändig information enligt förordningen finns tillgänglig.

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

(Se ändringsförslagen till artiklarna 8.9 och 10.7.)

Motivering

Ordet ”om” skapar rättsosäkerhet då det kan tolkas som att det finns ytterligare villkor för 
användning av korrigerande åtgärder.
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Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Distributörerna ska vara skyldiga att 
endast saluföra produkter som åtföljs av 
bruksanvisningar och 
säkerhetsföreskrifter på samtliga språk 
som är officiella i den stat där produkten 
tillhandahålls och på de villkor som gäller 
i denna stat.

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Skyldigheten att underrätta 
marknadskontrollmyndigheterna enligt 
artiklarna 8.9, 10.2, 10.7, 11.3 och 11.5 ska 
inte gälla när följande villkor är uppfyllda:

1. Skyldigheten att underrätta 
marknadskontrollmyndigheterna enligt 
artiklarna 8.9, 10.2, 10.7, 11.3 och 11.5 ska 
inte gälla när alla följande villkor är 
uppfyllda:

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Tillverkaren, importören eller 
distributören kan visa att risken är helt
under kontroll och inte längre kan hota
människors hälsa och säkerhet.

b) Tillverkaren, importören eller 
distributören kan visa att risken är under
effektiv kontroll så att hot mot människors 
hälsa och säkerhet kan förebyggas.

Motivering

Total kontroll över risken är i praktiken omöjlig att uppnå. Lydelsen bör därför justeras så att 
rättslig säkerhet skapas för ekonomiska aktörer.
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Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Anledningen till att produkten utgör en 
risk är av den arten att det inte är till nytta 
för myndigheterna eller allmänheten att 
känna till den.

utgår

Motivering

För det första kanske orsaken till risken inte är känd. För det andra kan det, om orsaken till 
risken är känd, vara svårt för ekonomiska aktörer att avgöra om den är av allmänt intresse. 
Ett sådant obligatoriskt villkor skulle skapa rättsosäkerhet.

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 20 
med avseende på fastställande av de krav i 
artiklarna 8, 10, 11 och 14 i denna 
förordning från vilka distributörer av 
begagnade varor kan undantas med 
anledning av den låga risknivån eller den 
orimliga börda kraven innebär för sådana 
småskaliga aktörers ekonomiska 
verksamhet.

Motivering

Små andrahandsbutiker bör undantas från vissa av de krav som ställs på distributörer, 
eftersom bördan på deras ekonomiska verksamhet blir alltför stor och vissa av kraven är 
omöjliga att uppfylla. Kommissionen bör utvärdera kriterierna (omsättning, storlek, 
omfattning, typ av produkter) för när sådana undantag bör göras och lägga fram förslag till 
undantag i en delegerad akt.
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Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. När ekonomiska aktörer uppger den 
information som avses i punkt 1 ska 
marknadskontrollmyndigheterna 
behandla den som konfidentiell.

Motivering

För många distributörer och grossister utgör de företag som de handlar med en 
affärshemlighet. Det är därför nödvändigt att skydda leverantörernas identitet. Den 
information som de ekonomiska aktörerna lämnar bör endast vara avsedd att användas av 
marknadskontrollmyndigheterna, och kommersiellt känslig information bör inte kunna 
offentliggöras eller hamna i konkurrenternas händer.

Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Artikel 15 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Produkternas spårbarhet Spårbarhet hos produkter som kan utgöra 
en allvarlig risk

Motivering

Detta spårbarhetssystem är avsett att endast omfatta specifika produkter och 
produktkategorier som kan utgöra en allvarlig risk.

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För vissa produkter, produktkategorier 1. För vissa produkter, produktkategorier 
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eller produktgrupper som på grund av 
särskilda egenskaper eller särskilda 
distributions- eller 
användningsförhållanden kan utgöra en 
allvarlig risk för människors hälsa och 
säkerhet kan kommissionen kräva att de 
ekonomiska aktörer som släpper ut och 
tillhandahåller sådana produkter på 
marknaden inrättar eller använder ett 
spårbarhetssystem.

eller produktgrupper som på grund av 
särskilda egenskaper eller särskilda 
distributions- eller 
användningsförhållanden kan utgöra en 
allvarlig risk för människors hälsa och 
säkerhet kan kommissionen, efter lämpligt 
samråd med berörda parter, kräva att de 
ekonomiska aktörer som släpper ut och 
tillhandahåller sådana produkter på 
marknaden inrättar eller använder ett 
spårbarhetssystem.

Motivering

Innan kommissionen föreslår nya spårbarhetskrav bör den samråda med berörda parter, 
t.ex. företags- och konsumentorganisationer, för att dra nytta av deras expertkunnande och 
beakta de faktiska följderna av sådana krav.

Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

För att skydda konsumenternas personliga integritet bör det säkerställas att produktens 
spårbarhet endast är till för tillverkaren och för den händelse att en återkallelse är 
nödvändig.

Ändringsförslag 55
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Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Spårbarhetssystemet ska innebära att 
man samlar in och elektroniskt lagrar 
uppgifter som gör det möjligt att identifiera
produkterna och de ekonomiska operatörer 
som ingår i leveranskedjan liksom 
lämpliga anordningar på produkten, på 
dess förpackning eller på ett dokument som 
medföljer produkten.

Motivering

RFID-teknik eller databärare på produkten är inte det enda sättet att se till att nödvändiga 
uppgifter om produktens säkerhet görs tillgängliga. Det finns andra, billigare alternativ, 
t.ex. en individuell produktkod som kan kopplas till information på en webbplats som 
förvaltas exempelvis av den ekonomiska aktören. Det bör inte föreskrivas någon teknisk 
lösning i direktivet, utan aktörerna bör få välja så länge säkerhetskraven uppfylls.

Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) ange vilka uppgifter som de ekonomiska 
aktörerna ska samla in och lagra genom det 
spårbarhetssystem som avses i punkt 2.

b) ange vilka uppgifter som de ekonomiska 
aktörerna ska samla in och lagra genom det 
spårbarhetssystem som avses i punkt 2
samt som är nödvändiga för att 
säkerställa produktsäkerheten.

Motivering

För att skydda konsumenternas personliga integritet bör det säkerställas att de uppgifter som 
samlas in och lagras är strikt nödvändiga för att säkerställa produktsäkerheten.

Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
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Artikel 16 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen kan begära att en eller flera 
europeiska standardiseringsorganisationer 
utarbetar eller fastställer en europeisk 
standard, som syftar till att säkerställa att 
produkter som följer standarden eller delar 
av den också uppfyller med det allmänna 
säkerhetskravet i artikel 4. Kommissionen
ska fastställa innehållskraven för den 
europeiska standarden samt en tidsfrist för 
antagandet.

Kommissionen kan begära att en eller flera 
europeiska standardiseringsorganisationer 
utarbetar eller fastställer en europeisk 
standard, som syftar till att säkerställa att 
produkter som följer standarden eller delar 
av den också uppfyller med det allmänna 
säkerhetskravet i artikel 4. Med beaktande 
av synpunkter från berörda parter, i 
förekommande fall, ska kommissionen 
fastställa innehållskraven för den 
europeiska standarden samt en tidsfrist för 
antagandet.

(Se ändringsförslaget till skäl 24.)

Motivering

Kommissionen bör i förekommande fall beakta synpunkter från berörda parter när den 
fastställer innehållet i nya europeiska säkerhetsstandarder, för att standarderna ska bli 
relevanta, proportionella och effektiva.

Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska besluta om en sådan 
begäran som avses i första stycket genom
ett genomförandebeslut. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 19.3.

Kommissionen ska besluta om en sådan 
begäran som avses i första stycket genom
en delegerad akt i enlighet med artikel 20.

(Se ändringsförslaget till skäl 27.)

Motivering

Nya europeiska säkerhetsstandarder för konsumentprodukter på grundval av artikel 4 bör ses 
som komplement till den grundläggande rättsakten genom att de lägger till icke väsentliga 
delar i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget. Med tanke på den högst allmänna 
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karaktären hos artikel 4 bör Europaparlamentet och rådet ha möjlighet att återkalla och göra 
invändningar mot ett uppdrag från kommissionen avseende nya standarder. Det är därför 
lämpligt att uppdraget antas genom en delegerad akt.

Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Artikel 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 18 utgår
Påföljder
1. Medlemsstaterna ska föreskriva 
påföljder för överträdelser av 
bestämmelserna i denna förordning och 
ska vidta de åtgärder som krävs för att se 
till att dessa påföljder tillämpas. 
Påföljderna ska vara effektiva, 
proportionella och avskräckande. 
Medlemsstaterna ska anmäla dessa 
bestämmelser till kommissionen senast 
den [insert date - 3 months prior to the 
date of application of this Regulation] och 
alla senare ändringar som gäller dem så 
snart som möjligt.
2. För de påföljder som avses i punkt 1 
ska man beakta företagens storlek och 
särskilt små och medelstora företags 
situation. Påföljderna får skärpas om den 
berörda ekonomiska aktören tidigare har 
begått en liknande överträdelse och får 
inbegripa straffrättsliga påföljder för 
allvarliga överträdelser.

(Se artikel 31 i förordning 2013/0048 (COD).)

Motivering

De påföljder som gäller vid överträdelser av produktsäkerhetsreglerna bör vara desamma för 
alla produkter (harmoniserade och icke-harmoniserade produkter, konsumentprodukter och 
företagsprodukter), och de bör även gälla i fall där exempelvis miljöstandarder inte har 
uppfyllts. Reglerna för påföljder bör därför fastställas endast i förordningen om 
marknadskontroll.
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Ändringsförslag 60

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade akter 
som avses i artiklarna 13.3 och 15.3 ska 
ges till kommissionen tills vidare från och 
med den [insert date – the date of entry into 
force of this Regulation].

2. Den befogenhet att anta delegerade akter 
som avses i artiklarna 13.3 och 15.3 ska 
ges till kommissionen för en period av fem 
år från och med den [insert date – the date 
of entry into force of this Regulation]. 
Kommissionen ska utarbeta en rapport 
om delegeringen av befogenhet senast nio 
månader före utgången av perioden av 
fem år. Delegeringen av befogenhet ska 
genom tyst medgivande förlängas med 
perioder av samma längd, såvida inte 
Europaparlamentet eller rådet motsätter 
sig en sådan förlängning senast 
tre månader före utgången av perioden i 
fråga.

Ändringsförslag 61

Förslag till förordning
Artikel 21 

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 bättre skydda 
konsumenterna mot osäkra produkter, med 
beaktande av dess inverkan på företag och i 
synnerhet på små och medelstora företag.

Senast [fem] år efter tillämpningsdagen, 
och vart femte år efter den första 
rapporten, 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 bättre skydda konsumenterna mot 
osäkra produkter i enlighet med artikel 4 i 
denna förordning, med beaktande av dess 
inverkan på företag och i synnerhet på små 
och medelstora företag. Rapporten ska 
även bedöma konsekvenserna och 
effekterna av 
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förordning (EU) nr 1025/2012 inom 
ramen för denna förordning.
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Behandling i utskott 2.9.2013
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Slutomröstning: resultat +:
–:
0:

37
14
0

Slutomröstning: närvarande ledamöter Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, 
Bendt Bendtsen, Jan Březina, Maria Da Graça Carvalho, Giles 
Chichester, Pilar del Castillo Vera, Dimitrios Droutsas, Christian Ehler, 
Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Jacky Hénin, Romana 
Jordan, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Aldo 
Patriciello, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa 
Riera Madurell, Amalia Sartori, Salvador Sedó i Alabart, Francisco 
Sosa Wagner, Konrad Szymański, Britta Thomsen, Patrizia Toia, 
Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Adina-Ioana 
Vălean, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras

Slutomröstning: närvarande suppleanter Rachida Dati, Francesco De Angelis, Elisabetta Gardini, Satu Hassi, 
Jolanta Emilia Hibner, Eija-Riitta Korhola, Paweł Robert Kowal, Bernd 
Lange, Werner Langen, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Hannu 
Takkula, Hermann Winkler

Slutomröstning: närvarande suppleanter 
(art. 187.2)

Pier Antonio Panzeri, Britta Reimers


