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FÖRSLAG

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

1. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att överväga ett enhetligt system för 
marknadsövervakning när den ser över direktivet om allmän produktsäkerhet.

2. Europaparlamentet uppmanar därför kommissionen att seriöst överväga möjligheten att 
anpassa bestämmelserna om marknadsövervakning i direktivet om allmän produktsäkerhet 
till den nya lagstiftningsramen.

3. Europaparlamentet understryker vikten av att garantera tillförlitlig spårbarhet under alla 
skeden i produktens livstid.

4. Europaparlamentet begär att kommissionen, för att garantera tillförlitlig spårbarhet och 
främja harmoniserade rutiner vid marknadsövervaknings- och tullmyndigheter, ska beakta 
och bedöma effekterna av ett nytt lämpligt instrument för en modern och kostnadseffektiv 
identifiering (där stordriftsfördelar vad gäller kostnaderna för radiofrekvensidentifiering 
och ISO-chip m.m. är möjliga) med kapacitet att innehålla maskinläsbara uppgifter om 
spårbarheten och som är svårare att förfalska än certifiering och märkning.

5. Europaparlamentet begär att kommissionen ska överväga att ta fram mer precisa kriterier 
för att bedöma säkerheten och de risker som uppstår då produkter inte uppfyller kraven i 
EU:s lagstiftning.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra Rapex-systemet mer lättillgängligt 
för såväl konsumenter som små och medelstora företag genom att upprätta hjälpcentraler 
och minska hindren för tillgång, oavsett om dessa beror på kostnader eller språk.

7. Europaparlamentet begär att kommissionen i Rapex-systemet eller i andra lämpliga 
system på EU-nivå ska låta påföljder för överträdelser som begås av medlemsstaterna 
finnas med för att alla intressenter ska garanteras insyn.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att öka tydligheten kring uppdrag för 
standarder och att överväga andra innovativa sätt att förbättra och integrera nationella och 
europeiska standardiseringssystem på det område som inte är harmoniserat, med tonvikt 
på små och medelstora företags deltagande, och samtidigt behålla huvuddragen i den
nuvarande strukturen.


