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Titel

Förslag till Europaparlamentets och rådets 
förordning om krav för ackreditering och
marknadsövervakning i samband med 
saluföring av produkter

Förslag till Europaparlamentets och rådets 
förordning om krav för 
marknadsövervakning i samband med 
saluföring av produkter
(Globalt ändringsförslag. Om 
ändringsförslaget antas måste alla 
bestämmelser i texten som gäller 
ackreditering strykas eller ändras, dvs. 
strykning av artikel 1.1, artikel 2.10 och 
2.11, artiklarna 3–12, artikel 27, 
artikel 28.1 a och 28.1 b, artikel 28.2, 
artikel 31.1 a, 31.2 och 31.4, artikel 35 samt 
skäl 6–20 och skäl 33–35 och ändring av 
artikel 28 c, 28 f och 28 g, artikel 32.1 och 
32.2 samt skäl 1, 3, 32, 36 och 38.)

Or. en
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Motivering

Förslaget till förordning har lagts fram inom ramen för översynen av den så kallade nya 
metoden. I stället för att göra en översyn av metoden försöker kommissionen dock att befästa 
den genom att införa krav på att alla organ som utför bedömning av överensstämmelse måste 
vara ackrediterade. Därigenom förvärrar man ett tidigare misstag i stället för att rätta till 
det, eftersom den nya metoden inte har gett tillräckligt skydd exempelvis när det gäller 
säkerheten hos leksaker, medicintekniska produkter eller förpackningsavfall. Förslaget bör 
endast omfatta kraven på övervakning av produktmarknadsföring, så att en verklig översyn av 
den nya metoden kan göras.

Ändringsförslag från Satu Hassi

Ändringsförslag 12
Beaktandeled 1

Med beaktande av fördraget om upprättandet 
av Europeiska gemenskapen, särskilt 
artiklarna 95 och 133,

Med beaktande av fördraget om upprättandet 
av Europeiska gemenskapen, särskilt 
artikel 95,

Or. en

Motivering

En dubbel rättslig grund är inte motiverad. Enligt EG-domstolens rättspraxis skall en dubbel 
rättslig grund användas bara om det – i exceptionella fall – kan visas att rättsakten samtidigt 
har flera mål utan att det ena målet är underordnat och står i ett indirekt förhållande till det 
andra. Så är inte fallet här.

Ändringsförslag från Frédérique Ries

Ändringsförslag 13
Skäl 24

(24) Samarbete nationellt och över gränserna 
mellan behöriga myndigheter avseende 
informationsutbyte, undersökningar av 
överträdelser och åtgärder för att få dem att 
upphöra är nödvändigt för att skydda 
konsumenternas hälsa och säkerhet och för 
att den inre marknaden skall kunna fungera 
på ett smidigt sätt.

(24) Samarbete nationellt och över gränserna 
mellan behöriga myndigheter avseende 
informationsutbyte, undersökningar av 
överträdelser och åtgärder för att få dem att 
upphöra är nödvändigt för att skydda 
konsumenternas hälsa och säkerhet och för 
att den inre marknaden skall kunna fungera 
på ett smidigt sätt; samarbetet bör omfatta 
bättre identifiering av farliga produkter 
redan innan dessa släpps ut på marknaden, 
främst i de hamnar som tar emot 
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90 procent av alla produkter som 
importeras till EU.

Or. fr

Ändringsförslag från Frédérique Ries

Ändringsförslag 14
Skäl 30a (nytt)

(30a) Det är nödvändigt att 
medlemsstaterna sörjer för att det finns 
lämpliga möjligheter att hos behöriga 
rättsinstanser överklaga beslut som fattas 
av behöriga myndigheter och som 
begränsar utsläppandet på marknaden av 
en produkt eller innebär att den skall dras 
tillbaka eller återkallas från marknaden.

Or. en

Motivering

Om en medlemsstat har krävt att en tillverkare skall återkalla en produkt och åtgärden visar 
sig vara felaktig måste den ekonomiska aktören kunna överklaga beslutet hos den 
medlemsstat som fattat det.

Formuleringen är identisk med skäl 37 i direktivet om allmän produktsäkerhet och är därför 
inget nytt eller obeprövat koncept.

Ändringsförslag från Satu Hassi

Ändringsförslag 15
Artikel 1, punkt 1

1. I denna förordning fastställs regler om 
organisation och tillvägagångssätt vid 
ackreditering av de organ för bedömning 
av överensstämmelse som bedömer ett 
ämne, preparat eller annan produkt som 
skall släppas ut på gemenskapsmarknaden, 
oavsett om ämnet, preparatet eller 
produkten har bearbetats eller inte.

1. Denna förordning innehåller en ram för 
marknadsövervakning och kontroll av 
produkter från tredjeland för att säkerställa 
att ämnen, preparat och bearbetade 
produkter som omfattas av 
gemenskapslagstiftningen om harmonisering 
för saluföring av produkter, nedan kallad 
”gemenskapslagstiftningen om 
harmonisering”, iakttar en hög skyddsnivå 
för allmänna intressen som hälsa och 
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säkerhet i allmänhet, hälsa och säkerhet på 
arbetsplatsen, konsumentskydd, miljöskydd 
och säkerhet.

Förordningen innehåller också en ram för 
marknadsövervakning och kontroll av 
produkter från tredjeland för att säkerställa 
att ämnen, preparat och bearbetade 
produkter som omfattas av 
gemenskapslagstiftningen om harmonisering 
för saluföring av produkter, nedan kallad 
”gemenskapslagstiftningen om 
harmonisering”, iakttar en hög skyddsnivå 
för allmänna intressen som hälsa och 
säkerhet i allmänhet, hälsa och säkerhet på 
arbetsplatsen, konsumentskydd, miljöskydd 
och säkerhet.

Globalt ändringsförslag. Om 
ändringsförslaget antas måste alla 
bestämmelser i texten som gäller 
ackreditering strykas eller ändras, dvs. 
strykning av artikel 1.1, artikel 2.10 och 
2.11, artiklarna 3–12, artikel 27, 
artikel 28.1 a och 28.1 b, artikel 28.2, 
artikel 31.1 a, 31.2 och 31.4, artikel 35 samt 
skäl 6–20 och skäl 33–35 och ändring av 
artikel 28 c, 28 f och 28 g, artikel 32.1 och 
32.2 samt skäl 1, 3, 32, 36 och 38.

Or. en

Motivering

Förslaget till förordning har lagts fram inom ramen för översynen av den så kallade nya 
metoden. I stället för att göra en översyn av metoden försöker kommissionen dock att befästa 
den genom att införa krav på ackreditering. I maj 2006 begärde parlamentet att den nya 
metoden endast skall tillämpas i samband med harmoniseringsåtgärder av rent tekniskt slag 
på grund av problem med bristande insyn och bristande redogörelse för standarder. 
Förslaget bör därför endast omfatta kraven på övervakning av produktmarknadsföring, så att 
en verklig översyn av den nya metoden kan göras.

Ändringsförslag från Frédérique Ries

Ändringsförslag 16
Artikel 2, led 5
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(5) distributör: varje fysisk eller juridisk 
person i leveranskedjan som tillhandahåller 
en produkt på marknaden,

(5) distributör: varje fysisk eller juridisk 
person i leveranskedjan som tillhandahåller 
en produkt, men inte släpper ut den på 
marknaden,

Or. en

Motivering

Det behövs en tydligare distinktion mellan ekonomiska aktörer som släpper ut en produkt på 
marknaden och sådana som inte gör produkten tillgänglig för första gången.

Den juridiska person som släpper ut en produkt på EU-marknaden bör ha ansvaret för att 
produkten på tillbörligt sätt är avsedd och tillverkad för EU-marknaden i enlighet med våra 
förordningar. Detta gäller inte distributörer.

Ändringsförslag från Anja Weisgerber

Ändringsförslag 17
Artikel 2, led 11

(11) nationellt ackrediteringsorgan: det enda
behöriga organet i en medlemsstat som har 
statligt bemyndigande att genomföra 
ackrediteringar,

(11) nationellt ackrediteringsorgan: de
behöriga organ i en medlemsstat som har 
statligt bemyndigande att genomföra 
ackrediteringar,

Or. de

Motivering

En följd av ändringsförslaget till artikel 4.1. 

Kravet på ett enda nationellt ackrediteringsorgan strider mot subsidiaritetsprincipen och står 
i motsättning till bestämmelsen att gemenskapsorganen inte får kränka medlemsstaternas 
grundläggande konstitutionella bestämmelser eller urholka deras grundläggande strukturer, i 
detta fall den federala. För att värna federalismen i medlemsstaterna måste man därför tillåta 
att de inrättar ett andra ackrediteringsorgan. 

Ändringsförslag från Frédérique Ries

Ändringsförslag 18
Artikel 2, led 13a (nytt)

(13a) införande på gemenskapsmarknaden: 
uppvisas för tullbehandling.
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Or. en

Motivering

Det behövs en tydligare distinktion mellan ekonomiska aktörer som släpper ut en produkt på 
marknaden och sådana som inte gör produkten tillgänglig för första gången.

Den juridiska person som släpper ut en produkt på EU-marknaden bör ha ansvaret för att 
produkten på tillbörligt sätt är avsedd och tillverkad för EU-marknaden i enlighet med våra 
förordningar. Detta gäller inte distributörer.

Ändringsförslag från Frédérique Ries

Ändringsförslag 19
Artikel 2, led 13b (nytt)

(13b) organ för bedömning av 
överensstämmelse: ett organ som utför 
tjänster i anslutning till bedömning av 
överensstämmelse (vanligtvis laboratorier, 
inspektionsorgan och certifieringsorgan).

Or. en

Motivering

Det behövs en tydligare distinktion mellan ekonomiska aktörer som släpper ut en produkt på 
marknaden och sådana som inte gör produkten tillgänglig för första gången.

Den juridiska person som släpper ut en produkt på EU-marknaden bör ha ansvaret för att 
produkten på tillbörligt sätt är avsedd och tillverkad för EU-marknaden i enlighet med våra 
förordningar. Detta gäller inte distributörer.

Ändringsförslag från Frédérique Ries

Ändringsförslag 20
Artikel 2, led 13c (nytt)

(13c) bedömning av överensstämmelse: 
fastställelse av om specifika krav på en 
produkt, en process, ett system, en person 
eller ett organ uppfylls.

Or. en
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Motivering

Det behövs en tydligare distinktion mellan ekonomiska aktörer som släpper ut en produkt på 
marknaden och sådana som inte gör produkten tillgänglig för första gången.

Den juridiska person som släpper ut en produkt på EU-marknaden bör ha ansvaret för att 
produkten på tillbörligt sätt är avsedd och tillverkad för EU-marknaden i enlighet med våra 
förordningar. Detta gäller inte distributörer.

Ändringsförslag från Anja Weisgerber

Ändringsförslag 21
Artikel 4, punkt 1, led 1a (nytt)

(1a) I medlemsstater med federal struktur 
kan ytterligare ett ackrediteringsorgan 
inrättas för att värna de federala 
befogenheterna. Om så sker bör det finnas 
ett nära samarbete mellan de båda 
ackrediteringsorganen.

Or. de

Motivering

Kravet på ett enda nationellt ackrediteringsorgan strider mot subsidiaritetsprincipen och står 
i motsättning till bestämmelsen att gemenskapsorganen inte får kränka medlemsstaternas 
grundläggande konstitutionella bestämmelser eller urholka deras grundläggande strukturer, i 
detta fall den federala. För att värna federalismen i medlemsstaterna måste man därför tillåta 
att de inrättar ett andra ackrediteringsorgan.

Ändringsförslag från Frédérique Ries

Ändringsförslag 22
Artikel 4, punkt 6

6. Det nationella ackrediteringsorganet skall 
inte vara vinstdrivande. Det får inte driva 
verksamhet eller erbjuda tjänster som 
tillhandahålls av organen för bedömning av 
överensstämmelse, inte heller får det erbjuda 
konsulttjänster.

6. Det nationella ackrediteringsorganet skall 
inte vara vinstdrivande. Det får inte driva 
verksamhet eller erbjuda tjänster som 
tillhandahålls av organen för bedömning av 
överensstämmelse, inte heller får det erbjuda 
konsulttjänster eller äga andelar i organ för 
bedömning av överensstämmelse.

Or. en
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Motivering

För att garantera fullständigt oberoende mellan ackrediteringsorganet och samtliga organ 
för bedömning av överensstämmelse för vilka det ansvarar (varav vissa eventuellt fungerar 
som anmälda organ) måste man se till att det finns avgränsningar mellan olika funktioner 
inom ett och samma företag och att förhållandet präglas av verkligt oberoende så att inga 
intressekonflikter kan uppstå. Därför är det nödvändigt med ekonomisk åtskillnad.

Ändringsförslag från Anja Weisgerber

Ändringsförslag 23
Artikel 5, punkt 2

2. Det nationella ackrediteringsorganet
skall övervaka de organ för bedömning av 
överensstämmelse som det har utfärdat 
ackrediteringsintyg för.

2. De nationella ackrediteringsorganen
skall övervaka de organ för bedömning av 
överensstämmelse som de har utfärdat 
ackrediteringsintyg för.

Or. de

Motivering

En följd av ändringsförslaget till artikel 4.1.

Kravet på ett enda nationellt ackrediteringsorgan strider mot subsidiaritetsprincipen och står 
i motsättning till bestämmelsen att gemenskapsorganen inte får kränka medlemsstaternas 
grundläggande konstitutionella bestämmelser eller urholka deras grundläggande strukturer, i 
detta fall den federala. För att värna federalismen i medlemsstaterna måste man därför tillåta 
att de inrättar ett andra ackrediteringsorgan.

Ändringsförslag från Anja Weisgerber

Ändringsförslag 24
Artikel 5, punkt 3

3. Om det nationella ackrediteringsorganet
bedömer att ett organ för bedömning av 
överensstämmelse som erhållit ett 
ackrediteringsintyg inte längre har 
nödvändig kompetens för att bedriva 
specifik verksamhet inom bedömning av 
överensstämmelse, eller allvarligt underlåter 
att uppfylla sina skyldigheter, skall det
nationella ackrediteringsorganet vidta alla 
nödvändiga åtgärder för att begränsa, eller 

3. Om de nationella ackrediteringsorganen
bedömer att ett organ för bedömning av 
överensstämmelse som erhållit ett 
ackrediteringsintyg inte längre har 
nödvändig kompetens för att bedriva 
specifik verksamhet inom bedömning av 
överensstämmelse, eller allvarligt underlåter 
att uppfylla sina skyldigheter, skall de
nationella ackrediteringsorganen vidta alla 
nödvändiga åtgärder för att begränsa, eller 
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tillfälligt eller helt återkalla 
ackrediteringsintyget.

tillfälligt eller helt återkalla 
ackrediteringsintyget.

Or. de

Motivering

En följd av ändringsförslaget till artikel 4.1.

Kravet på ett enda nationellt ackrediteringsorgan strider mot subsidiaritetsprincipen och står 
i motsättning till bestämmelsen att gemenskapsorganen inte får kränka medlemsstaternas 
grundläggande konstitutionella bestämmelser eller urholka deras grundläggande strukturer, i 
detta fall den federala. För att värna federalismen i medlemsstaterna måste man därför tillåta 
att de inrättar ett andra ackrediteringsorgan.

Ändringsförslag från Anja Weisgerber

Ändringsförslag 25
Artikel 6, punkt 1, stycke 1

1. Ett organ för bedömning av 
överensstämmelse som vill ansöka om 
ackreditering skall vända sig till det
nationella ackrediteringsorganet i den 
medlemsstat där det har sitt säte, eller hos
det nationella ackrediteringsorgan som 
medlemsstaten kan anlita i enlighet med 
artikel 4.2.

1. Ett organ för bedömning av 
överensstämmelse som vill ansöka om 
ackreditering skall vända sig till de
nationella ackrediteringsorganen i den 
medlemsstat där det har sitt säte, eller till de
nationella ackrediteringsorgan som 
medlemsstaten kan anlita i enlighet med 
artikel 4.2.

Or. de

Motivering

En följd av ändringsförslaget till artikel 4.1.

Kravet på ett enda nationellt ackrediteringsorgan strider mot subsidiaritetsprincipen och står 
i motsättning till bestämmelsen att gemenskapsorganen inte får kränka medlemsstaternas 
grundläggande konstitutionella bestämmelser eller urholka deras grundläggande strukturer, i 
detta fall den federala. För att värna federalismen i medlemsstaterna måste man därför tillåta 
att de inrättar ett andra ackrediteringsorgan.

Ändringsförslag från Anja Weisgerber

Ändringsförslag 26
Artikel 6, punkt 1, stycke 2, led a
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(a) Om den medlemsstat där organet har sitt 
säte har beslutat att inte inrätta ett nationellt
ackrediteringsorgan och inte har valt att 
anlita det nationella ackrediteringsorganet i 
en annan medlemsstat i enlighet med 
artikel 4.2.

(a) Om den medlemsstat där organet har sitt 
säte har beslutat att inte inrätta några 
nationella ackrediteringsorgan och inte har 
valt att anlita något nationellt 
ackrediteringsorgan i en annan medlemsstat 
i enlighet med artikel 4.2.

Or. de

Motivering

En följd av ändringsförslaget till artikel 4.1.

Kravet på ett enda nationellt ackrediteringsorgan strider mot subsidiaritetsprincipen och står 
i motsättning till bestämmelsen att gemenskapsorganen inte får kränka medlemsstaternas 
grundläggande konstitutionella bestämmelser eller urholka deras grundläggande strukturer, i 
detta fall den federala. För att värna federalismen i medlemsstaterna måste man därför tillåta 
att de inrättar ett andra ackrediteringsorgan.

Ändringsförslag från Frédérique Ries

Ändringsförslag 27
Artikel 8, led 2a (nytt)

(2a) De nationella ackrediteringsorganen 
skall ha förfaranden som ger de 
ekonomiska aktörerna möjlighet att 
överklaga om de kan visa att ett 
ackrediteringsorgan inte har de färdigheter 
eller den kompetens som krävs.

Or. en

Motivering

Det förfarande som anges i förslaget innebär att medlemsstaterna måste se över sina 
nationella ackrediteringsorgan med jämna mellanrum för att skydda allmänintresset.
Eftersom de nationella ackrediteringsorganens verksamhet och verksamheten inom de organ 
som ackrediteras får direkta följder för ekonomiska aktörer, måste dock även dessa 
uttryckligen ges en möjlighet att överklaga.

Ändringsförslag från Frédérique Ries

Ändringsförslag 28
Artikel 19, punkt 1
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1. Medlemsstaterna skall säkerställa att när 
åtgärder vidtas i enlighet med relevant 
gemenskapslagstiftning om harmonisering i 
syfte att förbjuda eller begränsa saluföringen 
av en produkt, dra tillbaka den från 
marknaden eller återkalla den, skall det 
anges exakt vilka grunder beslutet om åtgärd 
har.

1. Medlemsstaterna skall säkerställa att när 
åtgärder vidtas i enlighet med relevant 
gemenskapslagstiftning om harmonisering 
och proportionalitetsprincipen i syfte att 
förbjuda eller begränsa saluföringen av en 
produkt, dra tillbaka den från marknaden 
eller återkalla den, skall det anges exakt 
vilka grunder beslutet om åtgärd har.

Or. en

Motivering

I artikel 19.1 anges en rad olika marknadsingripanden som myndigheterna skulle kunna ta till 
och som får olika ekonomiska följder för de ekonomiska aktörerna. Enligt de allmänna 
bestämmelserna i gemenskapslagstiftningen skall alla marknadsingripanden stå i proportion 
till omfattningen av riskerna för allmänheten. Bestämmelser med liknande innebörd finns 
redan i direktivet om allmän produktsäkerhet.

Ändringsförslag från Anja Weisgerber

Ändringsförslag 29
Artikel 35, punkt 2

2. Om ackreditering i en medlemsstat inte 
sköts av ett enda nationellt 
ackrediteringsorgan, och om den 
medlemsstaten har för avsikt att fortsätta 
bedriva ackreditering, skall den göra 
nödvändiga strukturella anpassningar för att 
inrätta ett enda nationellt
ackrediteringsorgan senast den 
1 januari 2010.

2. Om ackreditering i en medlemsstat inte 
sköts av ett enda nationellt 
ackrediteringsorgan, och om den 
medlemsstaten har för avsikt att fortsätta 
bedriva ackreditering, skall den göra 
nödvändiga strukturella anpassningar för att 
inrätta ett eller två nationella
ackrediteringsorgan i enlighet med 
artikel 4.1.1a senast den 1 januari 2014.

Or. de

En följd av ändringsförslaget till artikel 4.1.

Dessutom måste övergångsperioden för rättsliga och administrativa genomförandeåtgärder 
förlängas. I synnerhet länder med komplexa ackrediteringssystem kommer inte att hinna göra 
dessa förändringar före 2010 och övergångsperioden bör därför förlängas till 2014.


