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KORTFATTAD MOTIVERING

EU har under årens lopp antagit många bestämmelser i vilka det ställs särskilda krav på 
tillverkare av produkter. Det handlar framför allt om krav som rör konsumentsäkerhet, skydd 
mot hälsoskador, och, på senare år, exempelvis genom ekodesigndirektivet, även produktens 
ekologiska egenskaper. Bestämmelserna har antagits i enlighet med den s.k. nya metoden, 
dvs. tillverkaren är nu själv ansvarig för att kraven uppfylls och bekräftar att bestämmelserna 
följs genom att anbringa CE-märkningen. Denna bestämmelse är obyråkratisk och billig för 
tillverkaren. Det uppstår dock problem om enskilda tillverkare eller grupper av tillverkare 
anbringar CE-märkningen utan att följa bestämmelserna. Detta medför risker för 
konsumenterna och leder till skador på miljön. Dessutom blir det svårare för de ärliga 
tillverkarna, de som följer reglerna, att konkurrera på lika villkor eftersom det innebär 
kostnader för dem att följa bestämmelserna och deras konkurrenter därmed får en orättvis 
fördel. Europaparlamentet har därför redan vid flera olika tillfällen, exempelvis vid 
antagandet av ekodesigndirektivet, efterfrågat en starkare marknadsövervakning. 
Kommissionen har nu lagt fram ett förslag för att ta itu med problemet. Förslaget är dock inte 
tillräckligt långtgående eftersom det föreskrivs en övergångsperiod på två år. Under dessa två 
år kommer okontrollerade produkter helt i onödan att släppas ut till konsumenter och i miljön. 
Därför förslår föredraganden att denna frist skall kortas ned till en månad så att fördelarna 
med en bättre marknadsövervakning kan genomföras så snabbt som möjligt. Dessutom 
föreslår föredraganden att det genomgående i förslaget skall anges att miljöbestämmelserna 
måste följas. Andra ändringsförslag rör kontrollen i anslutning till ett förbud. Ofta meddelas 
ett försäljningsförbud. Det sker emellertid ingen kontroll av att försäljningsförbudet verkligen 
efterlevs. Ett annat ändringsförslag rör handelns snabbhet. Särskilt vid säsongsartiklar eller 
kampanjvaror är det nödvändigt att redan inom några dagar, ibland timmar, beslagta defekta 
produkter, eftersom dessa annars blir slutsålda. Dessutom är det viktigt att medlemsstaterna 
avsätter tillräckligt med personal så att denna skall kunna utföra sina uppgifter.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för den inre 
marknaden och konsumentskydd att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i 
sitt betänkande:

Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Skäl 1

1. För att den övergripande ramen, som 
säkerställer att produkter iakttar en hög 

1. För att den övergripande ramen, som 
säkerställer att produkter iakttar en hög 

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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skyddsnivå för allmänna intressen, t.ex. vad 
gäller hälsa och säkerhet, skall kunna stärkas 
är det nödvändigt att fastställa vissa regler 
och principer för ackreditering och 
marknadsövervakning, som båda är viktiga 
komponenter i ramen.

skyddsnivå för allmänna intressen, t.ex. vad 
gäller hälsa och säkerhet eller miljön, skall 
kunna stärkas är det nödvändigt att fastställa 
vissa regler och principer för ackreditering 
och marknadsövervakning, som båda är 
viktiga komponenter i ramen.

Motivering

I linje med artikel 1.1 om ”syfte och tillämpningsområde” föreslår föredraganden att det 
införs en tydlig hänvisning till miljöskyddet. Det är viktigt att se till att alla former av 
överträdelser av gemenskapslagstiftningen, särskilt på miljöområdet, behandlas på ett 
lämpligt sätt.

Ändringsförslag 2
Artikel 13, punkt 2

2. Artiklarna 14–23 skall inte tillämpas på 
produkter enligt definitionen i artikel 2 a i 
direktiv 2001/95/EG avseende 
konsumenternas hälsa och säkerhet. 

utgår

Motivering

The Regulation should subsume the GPSD.  This would require removal or revision of some 
of the Recitals and deletion of Article 13(2).  Consumer products have to comply with a wide 
range of New Approach and other Directives that would come within the scope of the 
projected Regulation and it is unnecessarily complicated for certain provisions to be covered 
by the Regulations while leaving safety covered by the different provisions of the GPSD.  
Also, the GPSD only applies to consumer products and migrated products; it does not apply 
to business-only products.  However, the LVD covers all such products within its scope: 
presumably, in the future the safety of business-only electrical products would be covered by 
the LVD as modified by the Regulation and Decision, but the safety of consumer products and 
migrated products would be covered by the LVD + GPSD (as now): this is unnecessarily 
complicated.

Ändringsförslag 3
Artikel 16, punkt 1

1. Medlemsstaterna skall säkerställa 
kommunikation och samordning mellan de 
olika marknadsövervakningsmyndigheterna.

1. Medlemsstaterna skall säkerställa 
kommunikation och samordning mellan de 
olika marknadsövervakningsmyndigheterna 
inom deras jurisdiktion.
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Motivering

Market surveillance should also ensure a concrete follow-up of corrective actions on the 
market. Concern has been expressed in the Parliament’s Working Document regarding the 
credibility of the CE marking.  We do not believe that any such credibility gap stems from two 
points, firstly an inadequate process for catching those economic operators who deliberately 
flout Community legislation, and secondly an inadequate process to follow-up to ensure that, 
where a product has been found by a Court to be non-compliant, then it is positively removed 
from the market.  Hence, market surveillance procedures should also ensure a concrete 
follow-up of corrective actions on the market place. As market surveillance is organised at
Member State level in accordance with the principle of subsidiarity, this Regulation should 
require each Member State to verify that corrective actions have been effectively carried out.

Ändringsförslag 4
Artikel 16, punkt 2, led 1a (ny)

Medlemsstaterna skall inrätta lämpliga 
förfaranden för att styrka att 
korrigeringsåtgärder verkligen har 
vidtagits.

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag 3.

Ändringsförslag 5
Artikel 16, punkt 4

4. Medlemsstaterna skall inrätta, 
implementera och regelbundet uppdatera 
sina program för marknadsövervakning. 

4. Medlemsstaterna skall inrätta, 
implementera och regelbundet uppdatera 
sina program för marknadsövervakning. 
Medlemsstaterna kan ingå samarbetsavtal 
med berörda parter, särskilt med 
branschorganisationer, för att dra fördel av 
befintlig marknadskännedom.

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag 3.
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Ändringsförslag 6
Artikel 16, punkt 5

5. Medlemsstaterna skall regelbundet se över 
övervakningsverksamheten och bedöma hur 
den fungerar. 

5. Medlemsstaterna skall regelbundet se över 
övervakningsverksamheten och bedöma hur 
den fungerar samt avge offentliga rapporter 
om detta. 

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag 3

Ändringsförslag 7
Artikel 17, punkt 1, led 1a (ny)

Myndigheterna skall ha rätt att beslagta 
varuprover av en produkt som snabbt 
förväntas bli slutsåld.

Motivering

Market surveillance speed should be adapted to the speed of sales of batches of often 
inexpensive components or consumer products: these are often rapidly sold out in a 
distributor’s promotional sale. Experience shows that once products are placed on the 
market, delays between complaints and action by market surveillance authorities often lead to 
the situation where authorities are not in a position to carry out checks, as the products have 
been already sold. This is particularly the case for promotional or seasonal sales of consumer 
products, such as Christmas lighting. It happens also for small electrical components such as 
electrical controls, switchgears or small measuring instruments. Therefore, when customs 
authorities have a serious reason to believe that the imported product may not be in 
compliance with all EU requirements, they should be entitled to seize samples of the product 
in order to speed up the control by market surveillance authorities and ensure possible legal 
action against the importer or the manufacturer’s authorised representative in case of 
characterised default of compliance with EU legislation. 

Ändringsförslag 8
Artikel 24, punkt 1, led 1a (ny)

Medlemsstaterna skall säkerställa att deras 
tullmyndigheter har nödvändiga 
befogenheter och resurser för att kunna 
utföra sina uppgifter på rätt sätt.
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Motivering

För att det övergripande regelverket för saluföring av produkter skall bli konsekvent och 
effektivt föreslår föredraganden att det skall införas en bestämmelse för tullkontroller som 
liknar den bestämmelse om marknadsövervakningsmyndigheter som anges i artikel 16.3.

Ändringsförslag 9
Artikel 34

För att underlätta genomförandet av denna 
förordning skall kommissionen utarbeta 
riktlinjer.

För att underlätta genomförandet av denna 
förordning skall kommissionen utarbeta 
riktlinjer i samråd med de berörda parterna.

Motivering

Kommissionen bör samråda med de berörda parterna när genomföranderiktlinjerna 
utarbetas.

Ändringsförslag 10
Artikel 38, led 2

Kapitel III skall börja tillämpas två år från 
och med den dag då den här förordningen 
träder i kraft. 

Kapitel III skall börja tillämpas en månad
från och med den dag då den här 
förordningen träder i kraft.

Motivering

Det är oacceptabelt att vänta ytterligare två år innan marknadsövervakningen kan fungera så 
effektivt som det redan nu finns ett stort behov av. Tillverkare som respekterar 
gemenskapslagstiftningen och EU-standarder är starkt hotade av illojala konkurrenter.
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