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11.4.2019 A8-0277/215

Ändringsförslag 215
Marco Zullo, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, 
Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, 
Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi
för EFDD-gruppen

Betänkande A8-0277/2018
Nicola Danti
Marknadskontroll och överensstämmelse för produkter
(COM(2017)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD))

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Att säkerställa identifiering och 
spårbarhet av produkter genom hela 
leveranskedjan kommer att göra det 
lättare att identifiera ekonomiska aktörer 
och att vidta verksamma korrigerande 
åtgärder mot osäkra produkter, såsom 
riktade återkallelser. Identifiering och 
spårbarhet av produkter kommer på så 
sätt att säkerställa att konsumenterna och 
de ekonomiska aktörerna får korrekt 
information om osäkra produkter, vilket 
kommer att öka förtroendet för 
marknaden och göra det möjligt att 
undvika onödiga störningar 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 bör kunna välja att göra detta på 
det lämpligaste och kostnadseffektivaste 
sättet, till exempel i elektronisk form. 
Vidare måste de ekonomiska aktörerna 
kunna identifiera de aktörer som levererat 
en produkt till dem och som de levererat 
en av sina produkter till.

Or. en
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Motivering

Ett förbättrat spårbarhetssystem är till stor nytta för konsumenterna och företagen, eftersom 
det minskar möjligheten till bedrägerier och förfalskningar av produkter.
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11.4.2019 A8-0277/216

Ändringsförslag 216
Marco Zullo, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, 
Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, 
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Laura Ferrara
för EFDD-gruppen

Betänkande A8-0277/2018
Nicola Danti
Marknadskontroll och överensstämmelse för produkter
(COM(2017)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD))

Förslag till förordning
Skäl 11b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11b) Angivandet av ursprung 
kompletterar de grundläggande 
spårbarhetskraven rörande tillverkarens 
namn och adress. I synnerhet hjälper 
angivandet av ursprungsland till att 
identifiera den faktiska 
tillverkningsplatsen om tillverkaren inte 
kan spåras eller om den uppgivna 
adressen är en annan än den faktiska 
tillverkningsplatsen. Denna upplysning 
kan underlätta för 
marknadskontrollmyndigheterna när de 
ska identifiera den faktiska 
tillverkningsplatsen och gör det möjligt att 
kontakta myndigheterna i 
ursprungslandet i samband med bilateralt 
eller multilateralt samarbete om 
konsumentproduktsäkerhet för en lämplig 
efterföljande tillsyn.

Or. en

Motivering

En märkning som entydigt anger en produkts geografiska ursprung och det sätt på vilket 
produkten tillverkades skulle skydda företagen, sysselsättningen och konsumenterna.
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11.4.2019 A8-0277/217

Ändringsförslag 217
Marco Zullo, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, 
Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, 
Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi
för EFDD-gruppen

Betänkande A8-0277/2018
Nicola Danti
Marknadskontroll och överensstämmelse för produkter
(COM(2017)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD))

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna förordning tillhandahåller också 
ramar för att säkerställa identifiering och 
spårbarhet av produkter genom hela 
leveranskedjan, inklusive krav på 
angivande av ursprungsland för 
produkten.

Or. en



AM\1182304SV.docx PE637.703v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

11.4.2019 A8-0277/218

Ändringsförslag 218
Marco Zullo, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, 
Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, 
Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi
för EFDD-gruppen

Betänkande A8-0277/2018
Nicola Danti
Marknadskontroll och överensstämmelse för produkter
(COM(2017)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD))

Förslag till förordning
Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4a
Spårbarhet av produkter

1. Kommissionen kan föreskriva att 
de ekonomiska aktörerna ska inrätta eller 
ansluta sig till ett spårbarhetssystem för 
vissa produkter, produktgrupper och 
produktkategorier som de släppt ut eller 
tillgängliggjort på marknaden och som 
kan utgöra en allvarlig risk för personers 
säkerhet och hälsa på grund av sina 
särdrag eller särskilda distributions- eller 
användningsvillkor.
2. Spårbarhetssystemet ska innebära 
att man samlar in och lagrar elektroniska 
uppgifter som gör det möjligt att 
identifiera produkten och de ekonomiska 
aktörerna i leveranskedjan och att man på 
produkten, förpackningen eller åtföljande 
dokument anbringar en streckkod, ett 
hologram, ett chip eller en annan unik 
databärare som möjliggör tillgång till 
dessa uppgifter.

Or. en

Motivering

Ett förbättrat spårbarhetssystem är till stor nytta för konsumenterna och företagen, eftersom 
det minskar möjligheten till bedrägerier och förfalskningar av produkter.
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11.4.2019 A8-0277/219

Ändringsförslag 219
Marco Zullo, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, 
Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, 
Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi
för EFDD-gruppen

Betänkande A8-0277/2018
Nicola Danti
Marknadskontroll och överensstämmelse för produkter
(COM(2017)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD))

Förslag till förordning
Artikel 4b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4b
Angivande av ursprung

1. Tillverkarna och importörerna ska 
se till att produkterna bär en uppgift om 
ursprungsland eller, om detta inte är 
möjligt på grund av produktens storlek 
eller beskaffenhet, att ursprungslandet 
anges på förpackningen eller i ett 
dokument som åtföljer produkten.
2. Det ursprungsland som avses i 
punkt 1 ska fastställas i enlighet med 
ursprungsreglerna för varor som inte är 
föremål för preferensbehandling i 
artiklarna 60 till 63 i Europaparlamentets 
och rådets förordning (EEG) nr 952/2013 
av den 9 oktober 2013 om fastställande av 
en tullkodex för unionen.
3. Om det ursprungsland som avses i 
punkt 2 är en medlemsstat i unionen får 
tillverkarna och importörerna hänvisa till 
unionen eller till en enskild medlemsstat.

Or. en


