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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
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 får dock 
inte medföra onödiga administrativa 
bördor för företagen.

Or. en

Ändringsförslag 2

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 
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e-försäljning online, bör därför ingå.

Or. en

Ändringsförslag 3

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.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Denna förordning bör beakta 
produkter som särskilt tilltalar barn och 
vilkas utformning på något sätt liknar en 
annan produkt som allmänt erkänns 
tilltala, eller vara avsedd att användas av, 
barn. Framför allt måste begreppet 
”produkter som tilltalar barn” beaktas 
när säkerheten för en produkt utvärderas.

Or. en
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Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. it

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20a) För att införa ursprungsmärkning 
på ett smidigt sätt och förbättra 
produkters spårbarhet bör kommissionen 
undersöka hur tillämpningen av särskilda 
tekniska system för spårning och följning 
och teknik för produktautentisering kan 
underlättas. De granskade tekniska 
systemen bör bland annat garantera 
konsumentproduktsäkerhet och förbättra 
spårningsmekanismer och inte lägga 
onödiga administrativa bördor på 
ekonomiska aktörer för att förhindra att 
kostnaderna förs vidare till 
konsumenterna.

Or. en
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Ändringsförslag 7

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 målen med denna förordning är att 
ständigt förbättra de spårbarhetssystem 
som ekonomiska aktörer och produkter 
omfattas av.

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Angivandet av ursprung kompletterar 
de grundläggande spårbarhetskraven när 
det gäller tillverkarens namn och adress. 
Särskilt angivandet av ursprungsland 
hjälper till att identifiera den egentliga 
tillverkningsplatsen i alla de fall då 
tillverkaren inte kan kontaktas eller då 
tillverkarens adress är en annan än den 
egentliga tillverkningsplatsen. Sådana 
uppgifter kan underlätta för 
marknadskontrollmyndigheterna när de ska 
spåra produkten tillbaka till den egentliga 
tillverkningsplatsen och möjliggör 
kontakter med myndigheterna i 
ursprungslandet i samband med bilateralt 
eller multilateralt samarbete om 

(21) Angivandet av ursprung kompletterar 
de grundläggande spårbarhetskraven när 
det gäller tillverkarens namn och adress. 
Särskilt angivandet av ursprungsland 
hjälper till att identifiera den egentliga 
tillverkningsplatsen i alla de fall då 
tillverkaren inte kan kontaktas eller då 
tillverkarens adress är en annan än den 
egentliga tillverkningsplatsen. Dagens 
handelsmetoder som tillämpas vid köp och 
bearbetning av material kräver dessutom 
angivandet av ursprungsland för material 
som ingår i en produkt, för att 
konsumenten ska kunna garanteras säkra 
produkter. Sådana uppgifter kan underlätta 
för marknadskontrollmyndigheterna när de 
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konsumentproduktsäkerhet för att vidta 
lämpliga uppföljningsåtgärder.

ska spåra produkten tillbaka till den 
egentliga tillverkningsplatsen och 
möjliggör kontakter med myndigheterna i 
ursprungslandet i samband med bilateralt 
eller multilateralt samarbete om 
konsumentproduktsäkerhet för att vidta 
lämpliga uppföljningsåtgärder.

Or. it

Motivering

I enlighet med artikel 6.1 a är en av nyckelfaktorerna vid bedömningen av en produkts 
säkerhet dess sammansättning, med andra ord de material som produkten består av helt eller 
delvis. Införandet av ett krav på tydlig och pålitlig ursprungsmärkning för material som ingår 
i en produkt skulle dessutom främja skyddet av den höga hantverksmässiga och industriella 
kvaliteten på små och medelstora företag i EU:s medlemsstater.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) EU har redan ingått, eller är i färd 
med att ingå, bilaterala avtal med länder 
där det ställs krav på ursprungsmärkning. 
Kravet på angivelse av en produkts 
ursprung möjliggör en väl fungerande 
och balanserad marknad samt 
konkurrens mellan länderna och innebär 
samtidigt att man kan undvika ojämlik 
behandling som utgör ett handelshinder.

Or. it

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) Tack vare ursprungsmärkningen 
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kommer det att bli lättare för 
konsumenterna att få information om 
produktkedjan för produkten ifråga, och 
konsumenternas medvetenhet kommer på 
så sätt att öka rent generellt. När den 
ansvarige tillverkarens namn anges i 
enlighet med de ekonomiska aktörernas 
skyldigheter finns det en risk för att 
konsumenten vilseleds eftersom en 
uppgift om den ansvarige tillverkaren inte 
nödvändigtvis gör det möjligt för 
konsumenten att fastställa 
tillverkningsstället. 
Ursprungsmärkningen blir följaktligen 
det enda sätt på vilken konsumenten kan 
fastställa tillverkningslandet.

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 21b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21b) Genom ursprungsmärkning bör det 
även bli lättare för konsumenterna att 
köpa säkra produkter som uppfyller höga 
kvalitetsstandarder i fråga om hälsa och 
säkerhet för arbetstagare samt miljöskydd.

Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. säker produkt: varje produkt som, vid 
normala eller rimligen förutsebara 
användningsförhållanden, även i fråga om 

1. säker produkt: varje produkt som, vid 
normala eller rimligen förutsebara 
användningsförhållanden, även i fråga om 
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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,

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,

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

17a. sårbara konsumenter: personer som 
har svårighet att få tillgång till och förstå 
viktig konsumentinformation eller som på 
grund av sitt mentala, fysiska eller 
psykiska funktionshinder eller ålder löper 
större säkerhetsrisker och därmed 
behöver särskilt skydd,

Or. en

(Se ordalydelsen i Europaparlamentets resolution av den 22 maj 2012 om en strategi för att 
stärka sårbara konsumenters rättigheter (2011/2272(INI)).)

Ändringsförslag 14

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 
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bortskaffande.

Or. en

Ändringsförslag 15

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Produktens utseende och särskilt om en 
produkt som inte är ett livsmedel ändå är 
livsmedelsliknande och kan förväxlas med 
livsmedel på grund av form, lukt, färg, 
utseende, förpackning, märkning, volym, 
storlek eller andra egenskaper.

e) Produktens utseende och egenskaper, 
förpackning och utformning. Detta 
omfattar potentiellt vilseledande utseende,
särskilt om en produkt på grund av sin 
utformning och sina egenskaper på något 
sätt liknar en annan produkt som allmänt 
anses vända sig till eller som är avsedd att 
användas av barn, även om den inte är 
tänkt att användas av dem.

Or. en

Motivering

Det finns ett behov av att ta med produkter som vänder sig särskilt till barn i en heltäckande 
unionslagstiftning. Syftet är att alltid ta med dessa särskilda egenskaper när produktens 
säkerhet bedöms.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tillverkare och importörer ska se till att 
produkterna är märkta med ursprungsland 
eller, om produktens storlek eller 
beskaffenhet inte tillåter detta, att de 
uppgifter som krävs tillhandahålls på 
förpackningen eller i ett dokument som 
åtföljer produkten.

1. Tillverkare och importörer ska se till att 
produkterna är märkta med ursprungsland 
eller, om produktens storlek eller 
beskaffenhet inte tillåter detta, att de 
uppgifter som krävs tillhandahålls på 
förpackningen eller i ett dokument som 
åtföljer produkten. Tillverkare och 
importörer får även förse sina produkter 
med ursprungsmärkning för de material 
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som ingår i dessa. Slutproduktens 
ursprungsmärkning måste vara tydlig för 
konsumenten.

Or. it

Motivering

I enlighet med artikel 6.1 a är en av nyckelfaktorerna vid bedömningen av en produkts 
säkerhet dess sammansättning, med andra ord de material som produkten består av helt eller 
delvis. Införandet av ett krav på tydlig och pålitlig ursprungsmärkning för material som ingår 
i en produkt skulle dessutom främja skyddet av den höga hantverksmässiga och industriella 
kvaliteten på små och medelstora företag i EU:s medlemsstater.

Ändringsförslag 17

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.

Or. en

Ändringsförslag 18

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 förpackningen eller på annat 
sätt vara klart synliga för konsumenten 
före köpet, inklusive när köpet görs via 
internet.
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Or. en

Motivering

Informationen till konsumenterna måste stärkas, framför allt vad gäller online-försäljning där 
det är svårt för konsumenterna att kontrollera specifik information om en produkt och på dess 
förpackning.

Ändringsförslag 19

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Varningar som är avgörande för 
köpbeslutet, t.ex. upplysningar om 
användarnas lägsta och högsta ålder eller 
vikt och andra viktiga upplysningar ska 
finnas på förpackningen eller på annat 
sätt vara klart synliga för konsumenten 
före köpet, inklusive när köpet görs via 
internet.

Or. en

Motivering

Informationen till konsumenterna måste stärkas, framför allt vad gäller online-försäljning där 
det är svårt för konsumenterna att kontrollera specifik information om en produkt och på dess 
förpackning.

Ändringsförslag 20

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:

Or. en
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Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1

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 förordning 1025/2012 inom 
ramen för denna förordning.

Or. en


