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Ändringsförslag från Satu Hassi

Ändringsförslag 1
Punkt 1

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för den inre 
marknaden och konsumentskydd att som ansvarigt utskott föreslå att kommissionens 
förslag förkastas.

Or. en

Motivering

Detta beslut läggs fram inom ramen för översynen av ”den nya metoden”. Istället för att göra 
en översyn försöker kommissionen att befästa metoden och prioriterar den även framför
klassisk lagstiftning. Den nya metoden har dock inte kunnat erbjuda erforderligt skydd 
t.ex. när det gäller leksakers och medicintekniska produkters säkerhet. I maj 2006 uppmanade 
parlamentet att den nya metoden endast skall tillämpas i samband med 
harmoniseringsåtgärder av rent tekniskt slag på grund av problem men bristande insyn och 
bristande redogörelse för standarder. Således bör förslaget förkastas.

Förslag till beslut
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Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag från Renate Sommer

Ändringsförslag 2
Skäl 15

(15) Eftersom vissa uppgifter bara kan 
utföras av tillverkaren är det nödvändigt att 
göra tydlig åtskillnad mellan tillverkaren och 
aktörerna längre fram i distributionskedjan. 
Det är också nödvändigt att göra tydlig 
åtskillnad mellan importören och 
distributören, eftersom importören för in
produkter från tredjeländer på
gemenskapsmarkanden. Han måste därför 
se till att dessa produkter uppfyller de 
tillämpliga gemenskapskraven.

(15) Eftersom vissa uppgifter bara kan 
utföras av tillverkaren är det nödvändigt att 
göra tydlig åtskillnad mellan tillverkaren och 
aktörerna längre fram i distributionskedjan. 
Det är också nödvändigt att göra tydlig 
åtskillnad mellan importören och 
distributören, eftersom importören släpper 
ut produkter från tredjeländer i
gemenskapen. Han måste därför se till att 
dessa produkter uppfyller tillämplig
lagstiftning.

Or. de

Motivering

Anpassning till ordalydelsen i skäl 14 och till definitionen av ”importör” i artikel 2 i 
förordning (KOM(2007)0037).

Ändringsförslag från Renate Sommer

Ändringsförslag 3
Skäl 17

(17) Eftersom importörer och distributörer 
finns längre fram i kedjan kan de normalt 
inte ha skyldighet att själva se till att 
produktens konstruktion och tillverkning 
överensstämmer med de tillämpliga kraven. 
Deras skyldigheter rörande produktens 
överensstämmelse bör begränsas till vissa 
kontrollåtgärder för att försäkra sig om att 
tillverkaren har uppfyllt sina skyldigheter, 
t.ex. kontroll av att produkten är försedd 
med den erforderliga märkningen om 
överensstämmelse och att de erforderliga 
dokumenten har tillhandahållits. Dock kan 

(17) Eftersom importörer och distributörer 
finns längre fram i kedjan kan de normalt 
inte ha skyldighet att själva se till att 
produktens konstruktion och tillverkning 
överensstämmer med de tillämpliga kraven. 
Deras skyldigheter rörande produktens 
överensstämmelse bör begränsas till vissa 
kontrollåtgärder för att försäkra sig om att 
tillverkaren har uppfyllt sina skyldigheter, 
t.ex. kontroll av att produkten är försedd 
med den erforderliga märkningen om 
överensstämmelse och att de erforderliga 
dokumenten har tillhandahållits. Dock bör
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både importörer och distributörer förväntas 
se till att de produkter som de släpper ut 
eller tillhandahåller på marknaden
överensstämmer med de tillämpliga kraven.

både importörer och distributörer se till att 
de produkter som de släpper ut eller 
tillhandahåller på marknaden 
överensstämmer med den tillämpliga 
lagstiftningen.

Or. de

Motivering

Anpassning till ordalydelsen i skäl 14.

Ändringsförslag från Renate Sommer

Ändringsförslag 4
Skäl 18a (nytt)

(18a) Importörer och distributörer bör inte 
ändra några interna konstruktionsdelar i 
en produkt utan att samråda med 
tillverkaren, eftersom detta skulle kunna 
påverka riskbedömningen och skulle göra 
tillverkarens tekniska dokumentation och 
försäkran om överensstämmelse ogiltig

Or. de

Motivering

I stället för att skicka tillbaka en produkt till tillverkaren för att genomföra de nödvändiga 
modifieringarna, är det möjligt att distributörer, för att tjäna tid och pengar, skulle kunna 
försöka att göra dessa modifieringar själva. Utan att förstå produktens konstruktion, skulle 
sådana ändringar kunna påverka säkerhetsdetaljers eller säkerhetskretsars funktion. Sålunda 
skulle en ofarlig elektrisk apparat eller ett elverktyg kunna förvandlas till en produkt som 
utgör en allvarlig risk för användaren. Därför bör distributören kontakta tillverkaren om han 
eller hon har för avsikt att göra modifieringar.

Ändringsförslag från Renate Sommer

Ändringsförslag 5
Skäl 34

(34) Det befintliga systemet bör 
kompletteras av ett förfarande som gör det 
möjligt för berörda parter att få information 

(34) Det befintliga systemet bör 
kompletteras av ett förfarande som gör det 
möjligt för berörda parter att få information 
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om avsedda åtgärder när det gäller produkter 
som utgör en risk för hälsa eller säkerhet 
eller andra aspekter av skydd i allmänhetens 
intresse. Därigenom får myndigheterna för 
marknadsövervakning, i samarbete med de 
berörda ekonomiska aktörerna, möjlighet att 
gripa in i ett tidigare skede med avseende på 
sådana produkter.

om avsedda åtgärder när det gäller produkter 
som utgör en risk för hälsa, säkerhet, miljö
eller andra aspekter av skydd i allmänhetens 
intresse. Därigenom får myndigheterna för 
marknadsövervakning, i samarbete med de 
berörda ekonomiska aktörerna, möjlighet att 
gripa in i ett tidigare skede med avseende på 
sådana produkter.

Or. de

Motivering

Utöver människors hälsa och säkerhet måste även miljön skyddas och bör därför nämnas 
uttryckligen.

Ändringsförslag från Renate Sommer

Ändringsförslag 6
Artikel 9, punkt 1

1. När importörerna släpper ut en produkt på 
marknaden skall de iaktta vederbörlig 
omsorg för att se till att de tillämpliga 
kraven uppfylls.

1. När importörerna släpper ut en produkt på 
gemenskapsmarknaden skall de se till att
produkterna överensstämmer med den 
tillämpliga lagstiftningen.

Or. de

Motivering

Anpassning till ordalydelsen i skälen 14–17. Den skyldighet som importörerna har att enbart 
släppa ut produkter på marknaden som överensstämmer med gällande bestämmelser bör 
understrykas kraftigare. Formuleringen ”iaktta vederbörlig omsorg” är en alltför vag 
omskrivning av importörens skyldighet att försäkra sig om att tillverkare utanför Europa 
genomfört den erforderliga riskbedömningen.

Ändringsförslag från Renate Sommer

Ändringsförslag 7
Artikel 31, punkt 2

2. Bedömningarna av överensstämmelse 
skall vara proportionella så att de 
ekonomiska aktörerna inte belastas i onödan, 
och man skall särskilt ta hänsyn till 

2. Bedömningarna av överensstämmelse 
skall vara proportionella så att de 
ekonomiska aktörerna inte belastas i onödan, 
och man skall särskilt ta hänsyn till 
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företagens storlek och till hur komplex 
produkttekniken är.

företagens storlek, hur komplex 
produkttekniken är och om produkten är 
resultatet av tillverkning av en enstaka 
produkt eller av serietillverkning.

Or. de

Motivering

För att göra bedömningen av överensstämmelse mindre komplicerad bör andra faktorer 
beaktas som företagsstorlek, teknikkomplexitet vid produkttillverkningen och om det rör sig 
om serietillverkning. Detta medför även en merkostnad för konsumenten.

Ändringsförslag från Renate Sommer

Ändringsförslag 8
Artikel 35, punkt 1, stycke 1

1. Om en medlemsstats myndigheter för 
marknadsövervakning har vidtagit åtgärder i 
enlighet med artikel 18 i förordning (EG) 
nr … [] eller om de har tillräckliga skäl att 
anta att en produkt som omfattas av … 
[rättsakt] utgör en risk för människors hälsa 
eller säkerhet eller andra aspekter av skydd i 
allmänhetens intresse som omfattas av … 
[rättsakt], skall de tillsammans med de 
berörda ekonomiska aktörerna göra en 
utvärdering av produkten omfattande alla de 
krav som fastställs i … [rättsakt].

1. Om en medlemsstats myndigheter för 
marknadsövervakning har vidtagit åtgärder i 
enlighet med artikel 18 i förordning (EG) 
nr … [] eller om de har tillräckliga skäl att 
anta att en produkt som omfattas av … 
[rättsakt] utgör en risk för människors hälsa 
eller säkerhet, miljön eller andra aspekter av 
skydd i allmänhetens intresse som omfattas 
av … [rättsakt], skall de tillsammans med de 
berörda ekonomiska aktörerna göra en 
utvärdering av produkten omfattande alla de 
krav som fastställs i … [rättsakt].

Or. de

Motivering

Utöver människors hälsa och säkerhet måste även miljön skyddas och bör därför nämnas 
uttryckligen.

Ändringsförslag från Renate Sommer

Ändringsförslag 9
Artikel 35, punkt 5, led a

(a) att produkten inte uppfyller de krav med 
avseende på människors hälsa eller säkerhet 

(a) att produkten inte uppfyller de krav med 
avseende på människors hälsa eller säkerhet, 
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eller andra aspekter av skydd i allmänhetens 
intresse som fastställs i … [rättsakt],

miljön eller andra aspekter av skydd i 
allmänhetens intresse som fastställs i … 
[rättsakt],

Or. de

Motivering

Utöver människors hälsa och säkerhet måste även miljön skyddas och bör därför nämnas 
uttryckligen.

Ändringsförslag från Renate Sommer

Ändringsförslag 10
Artikel 37, rubrik

Produkter som uppfyller kraven men ändå 
utgör en risk för hälsa och säkerhet

Produkter som uppfyller kraven men ändå 
utgör en risk för miljö, hälsa och säkerhet

Or. de

Motivering

Utöver människors hälsa och säkerhet måste även miljön skyddas och bör därför nämnas 
uttryckligen.

Ändringsförslag från Renate Sommer

Ändringsförslag 11
Bilaga I – Modul A , punkt 5a (ny)

5a. Importör
Importörerna skall behålla ett exemplar av 
EG-försäkran om överensstämmelse för 
myndigheterna för marknadsövervakning 
och se till att dessa myndigheter på begäran 
kan få tillgång till den tekniska 
dokumentationen.
Horisontellt ändringsförslag som gäller för 
alla nedanstående moduler:
Bilaga I – Modul A, punkt 5a (ny)
Bilaga I – Modul A1, punkt 6a (ny)
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Bilaga I – Modul A2, punkt 6a (ny)
Bilaga I – Modul C, punkt 4a (ny)
Bilaga I – Modul C1, punkt 5a (ny)
Bilaga I – Modul C2, punkt 5a (ny)
Bilaga I – Modul D, punkt 8a (ny)
Bilaga I – Modul D1, punkt 10a (ny)
Bilaga I – Modul E, punkt 8a (ny)
Bilaga I – Modul E1, punkt 10a (ny)
Bilaga I – Modul F, punkt 8a (ny)
Bilaga I – Modul F1, punkt 9a (ny)
Bilaga I – Modul G, punkt 6a (ny)
Bilaga I – Modul H, punkt 8a (ny)
Bilaga I – Modul H1, punkt 8a (ny)

Or. de

Motivering

Varje ekonomisk aktör som släpper ut produkter på marknaden bör ansvara för att 
produkterna överensstämmer med tillämpliga bestämmelser. Enbart tillverkaren kan utarbeta
och anpassa den tekniska dokumentationen. Om det rör sig om en tillverkare som har sin 
tillverkning utanför EU-området och som inte har någon representant i EU har 
myndigheterna ingen möjlighet att få tillgång till erforderlig dokumentation, vilket försvårar 
genomförandet. Därför bör importören i enlighet med artikel 7 ansvara för att 
dokumentationen tillhandahålls förvaltningsmyndigheten.
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