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Ændringsforslag 66
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) For at sikre den frie bevægelighed for 
produkter inden for Unionen er det 
nødvendigt at sikre, at de opfylder krav om 
et højt beskyttelsesniveau for 
samfundsinteresser som sundhed og 
sikkerhed generelt, sundhed og sikkerhed 
på arbejdspladsen, forbrugerbeskyttelse, 
miljøbeskyttelse samt den offentlige 
sikkerhed. En robust gennemførelse af 
disse krav er afgørende for en 
tilfredsstillende beskyttelse af disse 
interesser og for at skabe gunstige vilkår 
for loyal konkurrence på EU-markedet for 
varer. Det er derfor nødvendigt med regler 
for markedsovervågning og kontrol med 
produkter, som indføres i Unionen fra 
tredjelande.

(1) For at sikre den frie bevægelighed for 
produkter inden for Unionen er det 
nødvendigt at sikre, at de opfylder krav om 
et højt beskyttelsesniveau for 
samfundsinteresser som sundhed og 
sikkerhed generelt, sundhed og sikkerhed 
på arbejdspladsen, forbrugerbeskyttelse, 
miljøbeskyttelse, intellektuelle 
ejendomsrettigheder samt den offentlige 
sikkerhed. En robust gennemførelse af 
disse krav er afgørende for en 
tilfredsstillende beskyttelse af disse 
interesser og for at skabe gunstige vilkår 
for loyal konkurrence på EU-markedet for 
varer. Det er derfor nødvendigt med regler 
for markedsovervågning og kontrol med 
produkter, som indføres i Unionen fra 
tredjelande.

Or. de

Ændringsforslag 67
Constance Le Grip

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) For at sikre den frie bevægelighed for 
produkter inden for Unionen er det 
nødvendigt at sikre, at de opfylder krav om 
et højt beskyttelsesniveau for 
samfundsinteresser som sundhed og 
sikkerhed generelt, sundhed og sikkerhed 
på arbejdspladsen, forbrugerbeskyttelse, 
miljøbeskyttelse samt den offentlige 

(1) For at sikre den frie bevægelighed for 
produkter inden for Unionen er det 
nødvendigt at sikre, at de opfylder krav om 
et højt beskyttelsesniveau for 
samfundsinteresser som sundhed og 
sikkerhed generelt, sundhed og sikkerhed 
på arbejdspladsen, loyal handel,
forbrugerbeskyttelse, miljøbeskyttelse, 
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sikkerhed. En robust gennemførelse af 
disse krav er afgørende for en 
tilfredsstillende beskyttelse af disse 
interesser og for at skabe gunstige vilkår 
for loyal konkurrence på EU-markedet for 
varer. Det er derfor nødvendigt med regler 
for markedsovervågning og kontrol med 
produkter, som indføres i Unionen fra 
tredjelande.

beskyttelse af intellektuel ejendomsret
samt den offentlige sikkerhed. En robust 
gennemførelse af disse krav er afgørende 
for en tilfredsstillende beskyttelse af disse 
interesser og for at skabe gunstige vilkår 
for loyal konkurrence på EU-markedet for 
varer, både online og offline. Det er derfor 
nødvendigt med regler for overvågning af 
både det fysiske og det digitale marked og
kontrol med produkter, som indføres i 
Unionen fra tredjelande.

Or. fr

Begrundelse

I det indre marked findes forskellige distributionskanaler for produkter, der er bestemt for 
forbrugerne. Markedsovervågningen bør være lige så effektiv for de traditionelle kanaler som 
for onlinemarkederne. Endelig garanterer et produkts ægthed forbrugeren det pågældende 
produkts sikkerhed og overensstemmelse med de forskriftsmæssige krav.

Ændringsforslag 68
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Denne forordning bør derfor samle 
bestemmelserne i forordning (EF) nr. 
765/2008, direktiv 2001/95/EF og en 
række sektorspecifikke retsakter inden for 
EU-harmoniseringslovgivning vedrørende 
markedsovervågning i én samlet 
forordning, som dækker produkter på både 
de harmoniserede og ikke-harmoniserede 
områder af EU-lovgivningen, uanset om 
produkterne er bestemt for eller kan 
forventes at blive anvendt af forbrugere 
eller fagfolk.

(8) Denne forordning bør derfor samle 
bestemmelserne i forordning (EF) nr. 
765/2008, direktiv 2001/95/EF og en 
række sektorspecifikke retsakter inden for 
EU-harmoniseringslovgivning vedrørende 
markedsovervågning i én samlet 
forordning, som dækker produkter på både 
de harmoniserede og ikke-harmoniserede 
områder af EU-lovgivningen, uanset om 
produkterne er bestemt for eller kan 
forventes at blive anvendt af forbrugere 
eller fagfolk, og uanset om de sælges 
offline eller online.

Or. en



AM\1002709DA.doc 5/190 PE516.934v02-00

DA

Begrundelse

Der bør ikke være forskel på markedsovervågningsreglerne i online- og offlinemiljøet, således 
at onlinemarkedet ikke bliver et indførselssted for usikre produkter på EU-markedet. Derfor 
bør markedsovervågningsaktiviteter omfatte produkterne inden for denne forordnings 
anvendelsesområde, uanset hvilken distributionskanal der anvendes.

Ændringsforslag 69
Constance Le Grip

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Denne forordning bør derfor samle 
bestemmelserne i forordning (EF) nr. 
765/2008, direktiv 2001/95/EF og en 
række sektorspecifikke retsakter inden for 
EU-harmoniseringslovgivning vedrørende 
markedsovervågning i én samlet 
forordning, som dækker produkter på både 
de harmoniserede og ikke-harmoniserede 
områder af EU-lovgivningen, uanset om 
produkterne er bestemt for eller kan 
forventes at blive anvendt af forbrugere 
eller fagfolk.

(8) Denne forordning bør derfor samle 
bestemmelserne i forordning (EF) nr. 
765/2008, direktiv 2001/95/EF og en 
række sektorspecifikke retsakter inden for 
EU-harmoniseringslovgivning vedrørende 
markedsovervågning i én samlet 
forordning, som dækker produkter på både 
de harmoniserede og ikke-harmoniserede 
områder af EU-lovgivningen, uanset om 
produkterne markedsføres online eller 
offline, er bestemt for eller kan forventes at 
blive anvendt af forbrugere eller fagfolk.

Or. fr

Begrundelse

I det indre marked findes forskellige distributionskanaler for produkter, der er bestemt for 
forbrugerne. Markedsovervågningen bør være lige så effektiv for de traditionelle kanaler som 
for onlinemarkederne.

Ændringsforslag 70
Constance Le Grip

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Ved denne forordning bør der opstilles (12) Ved denne forordning bør der opstilles 
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en omfattende ramme for 
markedsovervågning i Unionen. 
Forordningen bør definere, hvilke 
produkter der er omfattet, og hvilke der 
ikke er, pålægge medlemsstaterne en 
forpligtelse til at tilrettelægge og 
gennemføre markedsovervågning, kræve, 
at medlemsstaterne udpeger 
markedsovervågningsmyndigheder og 
fastlægger deres beføjelser og opgaver, og 
gøre medlemsstaterne ansvarlige for 
oprettelsen af generelle og sektorspecifikke
markedsovervågningsprogrammer.

en omfattende ramme for 
markedsovervågning i Unionen. 
Forordningen bør definere, hvilke 
produkter der er omfattet, og hvilke der 
ikke er, pålægge medlemsstaterne en 
forpligtelse til at tilrettelægge og 
gennemføre markedsovervågning, kræve, 
at medlemsstaterne udpeger 
markedsovervågningsmyndigheder og 
fastlægger deres beføjelser og opgaver, og 
gøre medlemsstaterne ansvarlige for 
oprettelsen af generelle og sektorspecifikke
programmer til overvågning af både det 
fysiske og det digitale marked.

Or. fr

Begrundelse

I det indre marked findes forskellige distributionskanaler for produkter, der er bestemt for 
forbrugerne. Markedsovervågningen bør være lige så effektiv for de traditionelle kanaler som 
for onlinemarkederne.

Ændringsforslag 71
Lara Comi

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) For at gøre hele 
markedsovervågningsprocessen 
gennemsigtig og nem at følge for både 
markedsovervågningsmyndighederne og de 
erhvervsdrivende bør forordningen tydeligt 
fastsætte de kronologiske trin i denne 
proces fra det øjeblik, hvor 
markedsovervågningsmyndighederne 
identificerer et produkt, som de mener kan 
udgøre en risiko, til vurderingen af 
risikoen, de korrigerende foranstaltninger, 
som den relevante erhvervsdrivende
træffer inden for en fastsat tidsfrist, og de 
foranstaltninger, som 
markedsovervågningsmyndighederne selv 

(14) For at gøre hele 
markedsovervågningsprocessen 
gennemsigtig og nem at følge for både 
markedsovervågningsmyndighederne og de 
erhvervsdrivende bør forordningen tydeligt 
fastsætte de kronologiske trin i denne 
proces fra det øjeblik, hvor 
markedsovervågningsmyndighederne 
identificerer et produkt, som de mener kan 
udgøre en risiko, til vurderingen af 
risikoen, de korrigerende foranstaltninger, 
som den ansvarlige for, at produktet første 
gang blev bragt på markedet, træffer inden 
for en fastsat tidsfrist, og de 
foranstaltninger, som 
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træffer, hvis de erhvervsdrivende ikke 
opfylder kravene, eller i hastetilfælde.

markedsovervågningsmyndighederne selv 
træffer, hvis de ansvarlige for den første 
markedsføring ikke opfylder kravene, eller 
i hastetilfælde.

Or. it

Ændringsforslag 72
Constance Le Grip

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) For at gøre hele 
markedsovervågningsprocessen 
gennemsigtig og nem at følge for både 
markedsovervågningsmyndighederne og de 
erhvervsdrivende bør forordningen tydeligt 
fastsætte de kronologiske trin i denne 
proces fra det øjeblik, hvor 
markedsovervågningsmyndighederne 
identificerer et produkt, som de mener kan 
udgøre en risiko, til vurderingen af 
risikoen, de korrigerende foranstaltninger, 
som den relevante erhvervsdrivende træffer 
inden for en fastsat tidsfrist, og de 
foranstaltninger, som 
markedsovervågningsmyndighederne selv 
træffer, hvis de erhvervsdrivende ikke 
opfylder kravene, eller i hastetilfælde.

(14) For at gøre hele 
markedsovervågningsprocessen 
gennemsigtig og nem at følge for både 
markedsovervågningsmyndighederne og de 
erhvervsdrivende bør forordningen tydeligt 
fastsætte de kronologiske trin i denne 
proces fra det øjeblik, hvor 
markedsovervågningsmyndighederne 
identificerer et produkt, som de mener kan 
udgøre en risiko, til vurderingen af 
risikoen, de korrigerende foranstaltninger, 
som den relevante erhvervsdrivende i den 
fysiske og digitale økonomi træffer inden 
for en fastsat tidsfrist, og de 
foranstaltninger, som 
markedsovervågningsmyndighederne selv 
træffer, hvis de erhvervsdrivende ikke 
opfylder kravene, eller i hastetilfælde.

Or. fr

Begrundelse

I det indre marked findes forskellige distributionskanaler for produkter, der er bestemt for 
forbrugerne. Markedsovervågningen bør være lige så effektiv for de traditionelle kanaler som 
for onlinemarkederne.

Ændringsforslag 73
Matteo Salvini
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Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) For at gøre hele 
markedsovervågningsprocessen 
gennemsigtig og nem at følge for både 
markedsovervågningsmyndighederne og de 
erhvervsdrivende bør forordningen tydeligt 
fastsætte de kronologiske trin i denne 
proces fra det øjeblik, hvor 
markedsovervågningsmyndighederne 
identificerer et produkt, som de mener kan 
udgøre en risiko, til vurderingen af 
risikoen, de korrigerende foranstaltninger, 
som den relevante erhvervsdrivende
træffer inden for en fastsat tidsfrist, og de 
foranstaltninger, som 
markedsovervågningsmyndighederne selv 
træffer, hvis de erhvervsdrivende ikke 
opfylder kravene, eller i hastetilfælde.

(14) For at gøre hele 
markedsovervågningsprocessen 
gennemsigtig og nem at følge for både 
markedsovervågningsmyndighederne og de 
erhvervsdrivende bør forordningen tydeligt 
fastsætte de kronologiske trin i denne 
proces fra det øjeblik, hvor 
markedsovervågningsmyndighederne 
identificerer et produkt, som de mener kan 
udgøre en risiko, til vurderingen af 
risikoen, de korrigerende foranstaltninger, 
som den ansvarlige for, at produktet første 
gang blev bragt på markedet, træffer inden 
for en fastsat tidsfrist, og de 
foranstaltninger, som 
markedsovervågningsmyndighederne selv 
træffer, hvis de ansvarlige for den første 
markedsføring ikke opfylder kravene, eller 
i hastetilfælde.

Or. it

Ændringsforslag 74
Norica Nicolai

Forslag til forordning
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) For at lette 
markedsovervågningsmyndighedernes 
arbejde bør de erhvervsdrivende stille den 
nødvendige dokumentation og 
information til rådighed for disse 
myndigheder med henblik på at 
gennemføre deres aktiviteter. 
Markedsovervågningsmyndighederne bør 
kun kræve dokumentation og 
information, som den pågældende 
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erhvervsdrivende kan forventes at råde 
over i overensstemmelse med dennes rolle 
i forsyningskæden. 

Or. en

Begrundelse

Præcisering af de erhvervsdrivendes forpligtelser i henhold til artikel 8.

Ændringsforslag 75
Preslav Borissov

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Markedsovervågning bør baseres på 
vurderingen af den risiko, som et produkt 
udgør, idet der tages hensyn til alle 
relevante oplysninger. Et produkt, som er 
omfattet af EU-harmoniseringslovgivning, 
som fastsætter væsentlige krav vedrørende 
beskyttelse af visse samfundsinteresser, bør 
formodes ikke at udgøre en risiko for disse 
samfundsinteresser, hvis det opfylder disse 
væsentlige krav.

(15) Markedsovervågning bør baseres på 
vurderingen af den risiko, som et produkt 
udgør, idet der tages hensyn til alle 
relevante oplysninger. Metoden og 
kriterierne for risikovurdering bør være 
ensartede i alle medlemsstater for at sikre 
lige vilkår for alle erhvervsdrivende. Et
produkt, som er omfattet af EU-
harmoniseringslovgivning, som fastsætter 
væsentlige krav vedrørende beskyttelse af 
visse samfundsinteresser, bør formodes 
ikke at udgøre en risiko for disse 
samfundsinteresser, hvis det opfylder disse 
væsentlige krav.

Or. en

Ændringsforslag 76
Constance Le Grip

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Markedsovervågning bør baseres på (15) Markedsovervågning bør baseres på 
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vurderingen af den risiko, som et produkt 
udgør, idet der tages hensyn til alle 
relevante oplysninger. Et produkt, som er 
omfattet af EU-harmoniseringslovgivning, 
som fastsætter væsentlige krav vedrørende 
beskyttelse af visse samfundsinteresser, bør 
formodes ikke at udgøre en risiko for disse 
samfundsinteresser, hvis det opfylder disse 
væsentlige krav.

vurderingen af den risiko, som et produkt 
udgør, idet der tages hensyn til alle 
relevante oplysninger, og på princippet om 
pligt til at udvise ansvarlighed for alle 
berørte erhvervsdrivende, uanset om 
produkterne markedsføres online eller 
offline. Et produkt, som er omfattet af EU-
harmoniseringslovgivning, som fastsætter 
væsentlige krav vedrørende beskyttelse af 
visse samfundsinteresser, bør formodes 
ikke at udgøre en risiko for disse 
samfundsinteresser, hvis det opfylder disse 
væsentlige krav.

Or. fr

Begrundelse

I det indre marked findes forskellige distributionskanaler for produkter, der er bestemt for 
forbrugerne. Markedsovervågningen bør være lige så effektiv for de traditionelle kanaler som 
for onlinemarkederne.

Ændringsforslag 77
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) Forbrugerne kan spille en aktiv og 
vigtig rolle ved at bidrage til 
markedsovervågning, da de normalt er i 
direkte kontakt med produkter, der udgør 
en risiko, herunder produkter, som ikke 
overholder gældende EU-lovgivning. I 
denne forbindelse bør medlemsstaterne 
øge forbrugernes bevidsthed om deres ret 
til at indgive klager om forhold 
vedrørende produktsikkerhed og 
markedsovervågningsaktiviteter samt 
sikre, at indberetningsproceduren er let 
tilgængelig, forholdsvis enkel og effektiv. 
Kommissionen bør undersøge muligheden 
for at gøre indgivelsen af sådanne klager 
ensartet i hele Unionen yderligere, f.eks. 
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ved at oprette en central database, hvor 
klagerne fra forbrugerne kunne gemmes, 
samt undersøge muligheden for at 
offentliggøre klagerne, forudsat at de 
berørte erhvervsdrivende har ret til at 
gennemgå dem og svare på dem.

Or. en

Ændringsforslag 78
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Med henblik på denne forordning bør 
der foretages en risikovurdering for at 
identificere de produkter, som kan indvirke 
negativt på de samfundsinteresser, som er 
beskyttet af [Regulation (EU) No xxxx (on 
consumer product safety)], sektorspecifik 
EU-harmoniseringslovgivning og anden 
EU-lovgivning om produkter, der er 
omfattet af nærværende forordning. Den 
bør indbefatte oplysninger om risici, som 
har materialiseret sig i forbindelse med det 
pågældende produkt, hvis sådanne 
oplysninger foreligger. Der bør også tages 
hensyn til alle foranstaltninger, som den 
berørte erhvervsdrivende måtte have truffet 
for at mindske risiciene. Der bør tages 
hensyn til forbrugernes særlige potentielle 
sårbarhed, i modsætning til professionelle 
brugere, og til visse kategorier af 
forbrugeres forøgede sårbarhed, f.eks. 
børn, ældre eller handicappede.

(18) Med henblik på denne forordning bør 
der foretages en risikovurdering for at 
identificere de produkter, som kan indvirke 
negativt på de samfundsinteresser, som er 
beskyttet af [Regulation (EU) No xxxx (on 
consumer product safety)], sektorspecifik 
EU-harmoniseringslovgivning og anden 
EU-lovgivning om produkter, der er 
omfattet af nærværende forordning. Den 
bør indbefatte oplysninger om risici, som 
har materialiseret sig i forbindelse med det 
pågældende produkt, hvis sådanne 
oplysninger foreligger. Der bør også tages 
hensyn til alle foranstaltninger, som den 
berørte erhvervsdrivende måtte have truffet 
for at mindske risiciene. Der bør navnlig
tages hensyn til forbrugernes særlige 
potentielle sårbarhed, i modsætning til 
professionelle brugere, og til visse 
kategorier af forbrugeres forøgede 
sårbarhed, f.eks. børn, ældre eller 
handicappede.

Or. en

Ændringsforslag 79
Constance Le Grip
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Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Med henblik på denne forordning bør 
der foretages en risikovurdering for at 
identificere de produkter, som kan indvirke 
negativt på de samfundsinteresser, som er 
beskyttet af [Regulation (EU) No xxxx (on 
consumer product safety)], sektorspecifik 
EU-harmoniseringslovgivning og anden 
EU-lovgivning om produkter, der er 
omfattet af nærværende forordning. Den 
bør indbefatte oplysninger om risici, som 
har materialiseret sig i forbindelse med det 
pågældende produkt, hvis sådanne 
oplysninger foreligger. Der bør også tages 
hensyn til alle foranstaltninger, som den 
berørte erhvervsdrivende måtte have truffet 
for at mindske risiciene. Der bør tages 
hensyn til forbrugernes særlige potentielle 
sårbarhed, i modsætning til professionelle 
brugere, og til visse kategorier af 
forbrugeres forøgede sårbarhed, f.eks. 
børn, ældre eller handicappede.

(18) Med henblik på denne forordning bør 
der foretages en risikovurdering for at 
identificere de produkter, som kan indvirke 
negativt på de samfundsinteresser, som er 
beskyttet af [Regulation (EU) No xxxx (on 
consumer product safety)], sektorspecifik 
EU-harmoniseringslovgivning og anden 
EU-lovgivning om produkter, der er 
omfattet af nærværende forordning. Den 
bør indbefatte oplysninger om risici, som 
har materialiseret sig i forbindelse med det 
pågældende produkt, hvis sådanne 
oplysninger foreligger. Der bør også tages 
hensyn til alle foranstaltninger, som den 
berørte erhvervsdrivende, der har pligt til 
at udvise ansvarlighed, måtte have truffet 
for at mindske risiciene. Der bør tages 
hensyn til forbrugernes særlige potentielle 
sårbarhed, i modsætning til professionelle 
brugere, og til visse kategorier af 
forbrugeres forøgede sårbarhed, f.eks. 
børn, ældre eller handicappede.

Or. fr

Ændringsforslag 80
Constance Le Grip

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Markedsovervågningsmyndighederne 
bør gives beføjelse til at destruere eller 
ubrugeliggøre produkter eller beordre dem 
destrueret af den relevante 
erhvervsdrivende, hvis de anser det for 
nødvendigt og rimeligt for at sikre, at 
sådanne varer ikke udgør nogen yderligere 

(21) Markedsovervågningsmyndighederne 
bør gives beføjelse til at destruere eller 
ubrugeliggøre produkter eller beordre dem 
destrueret af den relevante 
erhvervsdrivende, uanset om 
vedkommende opererer online eller 
offline, hvis de anser det for nødvendigt og 
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fare. rimeligt for at sikre, at sådanne varer ikke 
udgør nogen yderligere fare.

Or. fr

Begrundelse

I det indre marked findes forskellige distributionskanaler for produkter, der er bestemt for 
forbrugerne. Markedsovervågningen bør være lige så effektiv for de traditionelle kanaler som 
for onlinemarkederne.

Ændringsforslag 81
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Markedsovervågningsmyndighederne 
bør gives beføjelse til at destruere eller 
ubrugeliggøre produkter eller beordre dem 
destrueret af den relevante 
erhvervsdrivende, hvis de anser det for 
nødvendigt og rimeligt for at sikre, at 
sådanne varer ikke udgør nogen yderligere 
fare.

(21) Markedsovervågningsmyndighederne 
bør gives beføjelse til at destruere eller 
ubrugeliggøre produkter eller beordre dem 
destrueret af den relevante 
erhvervsdrivende, hvis de anser det for 
nødvendigt og rimeligt for at sikre, at 
sådanne varer ikke udgør nogen yderligere 
fare. Den relevante erhvervsdrivende bør 
afholde alle udgifterne i forbindelse med 
disse foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 82
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Der bør være effektiv, hurtig og 
nøjagtig udveksling af oplysninger mellem 
medlemsstaterne og mellem 
medlemsstaterne og Kommissionen. Det er 

(23) Der bør være effektiv, hurtig og 
nøjagtig udveksling af oplysninger mellem 
medlemsstaterne og mellem 
medlemsstaterne og Kommissionen. Det er 
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derfor nødvendigt med effektive redskaber 
til en sådan udveksling. Unionens system 
for hurtig udveksling af oplysninger
(Rapex) er blevet mere effektivt. Rapex 
sikrer, at der i hele Unionen træffes 
foranstaltninger over for produkter, der 
udgør en risiko, som rækker ud over den 
enkelte medlemsstats område. For at undgå 
unødvendig ressourcespild bør dette 
system finde anvendelse på alle de 
advarselsmeddelelser i henhold til denne 
forordning, som vedrører produkter, der 
udgør en risiko.

derfor nødvendigt med effektive redskaber 
til en sådan udveksling. Unionens system 
for hurtig udveksling af oplysninger
(Rapex) er blevet mere effektivt. Rapex 
sikrer, at der i hele Unionen træffes 
foranstaltninger over for produkter, der 
udgør en alvorlig risiko, som rækker ud 
over den enkelte medlemsstats område. For 
at undgå unødvendig ressourcespild bør 
dette system finde anvendelse på alle de 
advarselsmeddelelser i henhold til denne 
forordning, som vedrører produkter, der 
udgør en alvorlig risiko.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med ændringsforslaget til artikel 19 og 20.

Ændringsforslag 83
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Der bør være effektiv, hurtig og 
nøjagtig udveksling af oplysninger mellem 
medlemsstaterne og mellem 
medlemsstaterne og Kommissionen. Det er 
derfor nødvendigt med effektive redskaber 
til en sådan udveksling. Unionens system 
for hurtig udveksling af oplysninger
(Rapex) er blevet mere effektivt. Rapex 
sikrer, at der i hele Unionen træffes 
foranstaltninger over for produkter, der 
udgør en risiko, som rækker ud over den 
enkelte medlemsstats område. For at undgå 
unødvendig ressourcespild bør dette 
system finde anvendelse på alle de 
advarselsmeddelelser i henhold til denne 
forordning, som vedrører produkter, der 
udgør en risiko.

(23) Der bør være effektiv, hurtig og 
nøjagtig udveksling af oplysninger mellem 
medlemsstaterne og mellem 
medlemsstaterne og Kommissionen. Det er 
derfor nødvendigt med effektive redskaber 
til en sådan udveksling. Unionens system 
for hurtig udveksling af oplysninger
(Rapex) er blevet mere effektivt. Rapex 
sikrer, at der i hele Unionen træffes 
foranstaltninger over for produkter, der 
udgør en risiko, som rækker ud over den 
enkelte medlemsstats område. For at undgå 
unødvendig ressourcespild bør dette 
system finde anvendelse på alle de 
advarselsmeddelelser i henhold til denne 
forordning, som vedrører produkter, der 
udgør en risiko. Rapex bør også omfatte 
meddelelser vedrørende materiale i 
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kontakt med fødevarer, som flyttes dertil 
fra RASFF.

Or. en

Ændringsforslag 84
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Der bør oprettes et europæisk 
markedsovervågningsforum bestående af 
repræsentanter for 
markedsovervågningsmyndighederne. 
Forummet bør give mulighed for 
inddragelse af alle berørte parter, herunder 
branche- og forbrugerorganisationer, for at 
drage fordel af alle tilgængelige 
oplysninger af relevans for 
markedsovervågningen, når 
markedsovervågningsprogrammer oprettes, 
gennemføres og opdateres.

(27) Der bør oprettes et europæisk 
markedsovervågningsforum bestående af 
repræsentanter for 
markedsovervågningsmyndighederne. 
Forummet bør give mulighed for 
inddragelse af alle berørte parter, herunder 
branche- og især forbrugerorganisationer, 
for at drage fordel af alle tilgængelige 
oplysninger af relevans for 
markedsovervågningen, når 
markedsovervågningsprogrammer oprettes, 
gennemføres og opdateres.

Or. de

Ændringsforslag 85
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Denne forordning bør finde en balance 
mellem gennemsigtighed via frigivelse af 
flest mulige oplysninger til offentligheden 
og opretholdelse af fortrolighed, f.eks. af 
hensyn til databeskyttelsen og beskyttelsen 
af forretningshemmeligheder eller 
beskyttelsen af undersøgelser, i 
overensstemmelse med reglerne om 

(30) Denne forordning bør finde en balance 
mellem gennemsigtighed via frigivelse af 
flest mulige oplysninger til offentligheden 
og opretholdelse af fortrolighed, f.eks. af 
hensyn til beskyttelsen af 
forretningshemmeligheder eller 
beskyttelsen af undersøgelser, i 
overensstemmelse med reglerne om 
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fortrolighed i den gældende nationale 
lovgivning, eller for så vidt angår 
Kommissionen i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om 
aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets 
og Kommissionens dokumenter. Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF 
af 24. oktober 1995 om beskyttelse af 
fysiske personer i forbindelse med 
behandling af personoplysninger og om fri 
udveksling af sådanne oplysninger og 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om 
beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger i 
fællesskabsinstitutionerne og -organerne og 
om fri udveksling af sådanne oplysninger 
bør finde anvendelse i forbindelse med 
denne forordning.

fortrolighed i den gældende nationale 
lovgivning, eller for så vidt angår 
Kommissionen i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om 
aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets 
og Kommissionens dokumenter. Endvidere 
bør denne forordning overholde 
principperne om databeskyttelse såsom 
fortrolig behandling af 
personoplysninger, kravet om at behandle 
oplysninger rimeligt og lovligt og til et 
specifikt formål og samtidig sikre deres 
kvalitet samt give de berørte personer 
mulighed for at udøve deres rettigheder.
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
95/46/EF af 24. oktober 1995 om 
beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger og Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
45/2001 af 18. december 2000 om 
beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger i 
fællesskabsinstitutionerne og -organerne og 
om fri udveksling af sådanne oplysninger 
bør finde anvendelse i forbindelse med 
denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 86
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) Medlemsstaterne bør fastsætte 
bestemmelser om sanktioner for 
overtrædelse af denne forordning og sikre, 
at de gennemføres. Sanktionerne skal være 
effektive, forholdsmæssige og have 

(33) Medlemsstaterne bør fastsætte 
bestemmelser om sanktioner for 
overtrædelse af denne forordning og sikre, 
at de gennemføres. Sanktionerne skal være 
effektive, forholdsmæssige og have 
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afskrækkende virkning. afskrækkende virkning. Sanktionernes 
niveau bør fastsættes som en andel af 
værdien af salget af de pågældende 
produkter i overtrædelsens sidste hele år 
afhængig af, hvor alvorlig overtrædelsen 
er, dens varighed, og om den er forsætlig 
eller tilbagevendende. Sanktionerne bør 
dog højst udgøre 10 % af virksomhedens 
samlede omsætning i det foregående 
regnskabsår. Hvis det er muligt i henhold 
til national lovgivning, bør 
medlemsstaterne tilskyndes til at anvende 
indtægterne fra disse sanktioner til 
markedsovervågningsaktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 87
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) Medlemsstaterne bør fastsætte 
bestemmelser om sanktioner for 
overtrædelse af denne forordning og sikre, 
at de gennemføres. Sanktionerne skal være 
effektive, forholdsmæssige og have 
afskrækkende virkning.

(33) Medlemsstaterne bør fastsætte 
bestemmelser om sanktioner for 
overtrædelse af denne forordning og sikre, 
at de gennemføres. Sanktionerne skal være 
effektive, forholdsmæssige og have 
afskrækkende virkning og skal omfatte 
administrative sanktioner, der 
harmoniseres på EU-plan. I den 
forbindelse er det nødvendigt at tage 
hensyn til overtrædelsens grovhed, 
virksomhedernes størrelse og især til små 
og mellemstore virksomheders situation –
også i forhold til den rolle, de hver især 
spiller i forsyningskæden, med særlig 
vægt på den faktiske aktivitet, som den 
erhvervsdrivende udfører i 
produktionsprocessen, og den 
pågældendes mulighed for at øve 
indflydelse på produktsikkerheden. 
Medlemsstaterne bør sikre, at indtægterne 
fra disse administrative sanktioner 
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anvendes til markedsovervågningstiltag.

Or. it

Ændringsforslag 88
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) Markedsovervågning bør finansieres 
ved hjælp af gebyrer, som opkræves fra de 
erhvervsdrivende, som af 
markedsovervågningsmyndighederne 
pålægges at træffe korrigerende 
foranstaltninger, eller hvis disse 
myndigheder er forpligtet til selv at træffe 
foranstaltninger.

(34) Markedsovervågning bør finansieres
af medlemsstaterne og kun i meget 
begrænset omfang ved hjælp af sanktioner 
mod de erhvervsdrivende, der har ansvaret
for den første markedsføring af et 
produkt, og som af 
markedsovervågningsmyndighederne 
pålægges at træffe korrigerende 
foranstaltninger, eller hvis disse 
myndigheder er forpligtet til selv at træffe 
foranstaltninger. I den forbindelse vil det 
imidlertid være nødvendigt at tage hensyn 
til virksomhedernes størrelse og især til 
SMV'ers situation – også i forhold til den 
rolle, de hver især spiller i 
forsyningskæden, med særlig vægt på den 
faktiske aktivitet, som den 
erhvervsdrivende udfører i 
produktionsprocessen, og den 
pågældendes mulighed for at øve 
indflydelse på produktsikkerheden.

Or. it

Ændringsforslag 89
Lara Comi

Forslag til forordning
Betragtning 38
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) For at sikre ensartede betingelser for 
gennemførelsen af denne forordning bør 
Kommissionen tillægges 
gennemførelsesbeføjelser for så vidt angår 
ensartede betingelser for at foretage kontrol 
ved reference til særlige produktkategorier 
eller sektorer, herunder omfanget af de 
kontroller, der skal foretages, og om de 
stikprøver, der skal kontrolleres, er 
tilstrækkelige. Den bør også tillægges 
gennemførelsesbeføjelser for så vidt angår 
vilkårene for erhvervsdrivendes 
forelæggelse af oplysninger for 
markedsovervågningsmyndigheder, og for 
så vidt angår indførelsen af ensartede 
betingelser for fastlæggelse af tilfælde, 
hvor det ikke er nødvendigt at forelægge 
sådanne oplysninger. Den bør også 
tillægges gennemførelsesbeføjelser for så 
vidt angår vilkårene og procedurerne for 
udveksling af oplysninger gennem Rapex 
og for så vidt angår vedtagelse af 
midlertidige eller permanente 
begrænsninger med hensyn til 
markedsføringen af produkter, der udgør 
en alvorlig risiko, idet det om nødvendigt 
specificeres, hvilke nødvendige 
kontrolforanstaltninger medlemsstaterne 
skal træffe for at sikre en effektiv 
gennemførelse heraf, hvis anden EU-
lovgivning ikke foreskriver en særlig 
procedure for håndtering af de pågældende 
risici. Disse beføjelser bør udøves i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 182/2011 om de generelle regler og 
principper for, hvordan medlemsstaterne 
skal kontrollere Kommissionens udøvelse 
af gennemførelsesbeføjelser.

(38) For at sikre ensartede betingelser for 
gennemførelsen af denne forordning bør 
Kommissionen tillægges 
gennemførelsesbeføjelser for så vidt angår 
ensartede betingelser for at foretage kontrol 
ved reference til særlige produktkategorier 
eller sektorer, herunder omfanget af de 
kontroller, der skal foretages, og om de 
stikprøver, der skal kontrolleres, er 
tilstrækkelige. Den bør også tillægges 
gennemførelsesbeføjelser for så vidt angår 
vilkårene for erhvervsdrivendes 
forelæggelse af oplysninger for 
markedsovervågningsmyndigheder, og for 
så vidt angår indførelsen af ensartede 
betingelser for fastlæggelse af tilfælde, 
hvor det ikke er nødvendigt at forelægge 
sådanne oplysninger. De erhvervsdrivende 
kan under ingen omstændigheder 
forpligtes til at give andre oplysninger end 
dem, som de bør kende på baggrund af 
deres respektive rolle i forsyningskæden.
Den bør også tillægges 
gennemførelsesbeføjelser for så vidt angår 
vilkårene og procedurerne for udveksling 
af oplysninger gennem Rapex og for så 
vidt angår vedtagelse af midlertidige eller 
permanente begrænsninger med hensyn til 
markedsføringen af produkter, der udgør 
en alvorlig risiko, idet det om nødvendigt 
specificeres, hvilke nødvendige 
kontrolforanstaltninger medlemsstaterne 
skal træffe for at sikre en effektiv 
gennemførelse heraf, hvis anden EU-
lovgivning ikke foreskriver en særlig 
procedure for håndtering af de pågældende 
risici. Disse beføjelser bør udøves i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 182/2011 om de generelle regler og 
principper for, hvordan medlemsstaterne 
skal kontrollere Kommissionens udøvelse 
af gennemførelsesbeføjelser.

Or. it
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Ændringsforslag 90
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) For at sikre ensartede betingelser for 
gennemførelsen af denne forordning bør 
Kommissionen tillægges 
gennemførelsesbeføjelser for så vidt angår 
ensartede betingelser for at foretage kontrol 
ved reference til særlige produktkategorier 
eller sektorer, herunder omfanget af de 
kontroller, der skal foretages, og om de 
stikprøver, der skal kontrolleres, er 
tilstrækkelige. Den bør også tillægges 
gennemførelsesbeføjelser for så vidt angår 
vilkårene for erhvervsdrivendes 
forelæggelse af oplysninger for 
markedsovervågningsmyndigheder, og for 
så vidt angår indførelsen af ensartede 
betingelser for fastlæggelse af tilfælde, 
hvor det ikke er nødvendigt at forelægge 
sådanne oplysninger. Den bør også 
tillægges gennemførelsesbeføjelser for så 
vidt angår vilkårene og procedurerne for 
udveksling af oplysninger gennem Rapex 
og for så vidt angår vedtagelse af 
midlertidige eller permanente 
begrænsninger med hensyn til 
markedsføringen af produkter, der udgør 
en alvorlig risiko, idet det om nødvendigt 
specificeres, hvilke nødvendige 
kontrolforanstaltninger medlemsstaterne 
skal træffe for at sikre en effektiv 
gennemførelse heraf, hvis anden EU-
lovgivning ikke foreskriver en særlig 
procedure for håndtering af de pågældende 
risici. Disse beføjelser bør udøves i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 182/2011 om de generelle regler og 
principper for, hvordan medlemsstaterne 
skal kontrollere Kommissionens udøvelse 

(38) For at sikre ensartede betingelser for 
gennemførelsen af denne forordning bør 
Kommissionen tillægges 
gennemførelsesbeføjelser for så vidt angår 
ensartede betingelser for at foretage kontrol 
ved reference til særlige produktkategorier 
eller sektorer, herunder omfanget af de 
kontroller, der skal foretages, og om de 
stikprøver, der skal kontrolleres, er 
tilstrækkelige. Den bør også tillægges 
gennemførelsesbeføjelser for så vidt angår 
vilkårene for erhvervsdrivendes 
forelæggelse af oplysninger for 
markedsovervågningsmyndigheder, og for 
så vidt angår indførelsen af ensartede 
betingelser for fastlæggelse af tilfælde, 
hvor det ikke er nødvendigt at forelægge 
sådanne oplysninger. De erhvervsdrivende 
kan under ingen omstændigheder 
forpligtes til at give andre oplysninger end 
dem, som de bør kende på baggrund af 
deres respektive roller i forsyningskæden.
Den bør også tillægges 
gennemførelsesbeføjelser for så vidt angår
vilkårene og procedurerne for udveksling 
af oplysninger gennem Rapex og for så 
vidt angår vedtagelse af midlertidige eller 
permanente begrænsninger med hensyn til 
markedsføringen af produkter, der udgør 
en alvorlig risiko, idet det om nødvendigt 
specificeres, hvilke nødvendige 
kontrolforanstaltninger medlemsstaterne 
skal træffe for at sikre en effektiv 
gennemførelse heraf, hvis anden EU-
lovgivning ikke foreskriver en særlig 
procedure for håndtering af de pågældende 
risici. Disse beføjelser bør udøves i 
overensstemmelse med Europa-
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af gennemførelsesbeføjelser. Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 182/2011 om de generelle regler og 
principper for, hvordan medlemsstaterne 
skal kontrollere Kommissionens udøvelse 
af gennemførelsesbeføjelser.

Or. it

Ændringsforslag 91
Constance Le Grip

Forslag til forordning
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41) Målet for denne forordning, som er at 
sikre, at markedsførte produkter, som er 
omfattet af EU-lovgivningen, opfylder 
krav, der sikrer et højt beskyttelsesniveau 
for sikkerhed og sundhed og andre 
samfundsinteresser, og samtidig sikre, at 
det indre marked fungerer hensigtsmæssigt 
ved at skabe en ramme for 
sammenhængende markedsovervågning i 
Unionen, kan ikke i tilstrækkelig grad 
gennemføres af medlemsstaterne og kan 
derfor på grund af dets omfang og 
virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen 
kan derfor træffe foranstaltninger i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet, 
jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske 
Union. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går forordningen ikke videre, end 
hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(41) Målet for denne forordning, som er at 
sikre, at produkter, der tilbydes på det 
fysiske og det digitale marked, som er 
omfattet af EU-lovgivningen, opfylder 
krav, der sikrer et højt beskyttelsesniveau 
for sikkerhed og sundhed og andre 
samfundsinteresser, og samtidig sikre, at 
det fysiske og det digitale indre marked 
fungerer hensigtsmæssigt ved at skabe en 
ramme for sammenhængende 
markedsovervågning i Unionen, kan ikke i 
tilstrækkelig grad gennemføres af 
medlemsstaterne og kan derfor på grund af 
dets omfang og virkninger bedre nås på 
EU-plan; Unionen kan derfor træffe 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten 
om Den Europæiske Union. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går forordningen ikke videre, end 
hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

Or. fr

Begrundelse

I det indre marked findes forskellige distributionskanaler for produkter, der er bestemt for 
forbrugerne. Markedsovervågningen bør være lige så effektiv for de traditionelle kanaler som 
for onlinemarkederne.
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Ændringsforslag 92
Pablo Arias Echeverría

Forslag til forordning
Betragtning 42 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(42a) Nærværende forordning skal 
overholde forsigtighedsprincippet for at 
sikre et højt niveau for beskyttelse af 
menneskers sundhed og forbruger- og 
miljøbeskyttelse.

Or. es

Ændringsforslag 93
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Forslag til forordning
Betragtning 42 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(42b) Nærværende forordning skal 
overholde forsigtighedsprincippet for at 
sikre et højt niveau for beskyttelse af 
menneskers sundhed og forbruger- og 
miljøbeskyttelse.

Or. es

Ændringsforslag 94
Constance Le Grip

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved denne forordning fastsættes der en 
ramme for kontrol af, at produkter opfylder 

Ved denne forordning fastsættes der en 
ramme for kontrol af, at produkter, der 
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krav, som sikrer et højt niveau for 
personers sundhed og sikkerhed i 
almindelighed, sundhed og sikkerhed på 
arbejdspladsen, forbrugerbeskyttelse, 
miljøet, den offentlige sikkerhed og andre 
samfundsinteresser.

gøres tilgængelige online eller offline,
opfylder krav, som sikrer et højt niveau for 
personers sundhed og sikkerhed i 
almindelighed, sundhed og sikkerhed på 
arbejdspladsen, loyal handel,
forbrugerbeskyttelse, miljøet, beskyttelse 
af intellektuelle ejendomsrettigheder, 
beskyttelse af den offentlige sikkerhed og 
andre samfundsinteresser.

Or. fr

Begrundelse

I det indre marked findes forskellige distributionskanaler for produkter, der er bestemt for 
forbrugerne. Markedsovervågningen bør være lige så effektiv for de traditionelle kanaler som 
for onlinemarkederne. Endelig garanterer et produkts ægthed forbrugeren det pågældende 
produkts sikkerhed og overensstemmelse med de forskriftsmæssige krav.

Ændringsforslag 95
Norica Nicolai

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved denne forordning fastsættes der en 
ramme for kontrol af, at produkter opfylder 
krav, som sikrer et højt niveau for 
personers sundhed og sikkerhed i 
almindelighed, sundhed og sikkerhed på 
arbejdspladsen, forbrugerbeskyttelse, 
miljøet, den offentlige sikkerhed og andre 
samfundsinteresser.

Ved denne forordning fastsættes der en 
ramme for kontrol af, at produkter, som er 
tilgængelige på markedet enten online 
eller offline, opfylder krav, som sikrer et 
højt niveau for personers sundhed og 
sikkerhed i almindelighed, sundhed og 
sikkerhed på arbejdspladsen, 
forbrugerbeskyttelse, miljøet, den 
offentlige sikkerhed, lige vilkår mellem 
markedsdeltagerne og andre 
samfundsinteresser.

Or. en

Begrundelse

Det bør præciseres, at denne forordning finder anvendelse på produkter, som allerede er 
bragt i omsætning, da kontroller forud for markedsføring udføres af 
overensstemmelsesvurderingsorganer. Der bør ikke skelnes i forhold til distributionskanalen. 
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Endvidere er et af de overordnede mål med denne forordning at skabe ens vilkår mellem de 
erhvervsdrivende, hvilket nødvendiggør kontrol af opfyldelsen af kravene, samt at 
markedsovervågningsmyndighederne træffer opfølgende foranstaltninger.

Ændringsforslag 96
Heide Rühle

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved denne forordning fastsættes der en 
ramme for kontrol af, at produkter opfylder 
krav, som sikrer et højt niveau for 
personers sundhed og sikkerhed i 
almindelighed, sundhed og sikkerhed på 
arbejdspladsen, forbrugerbeskyttelse, 
miljøet, den offentlige sikkerhed og andre 
samfundsinteresser.

Ved denne forordning fastsættes der en 
ramme for kontrol af, at produkter, som 
bringes i omsætning eller gøres 
tilgængelige på markedet, opfylder krav, 
som sikrer et højt niveau for personers 
sundhed og sikkerhed i almindelighed, 
sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, 
forbrugerbeskyttelse, miljøet, den 
offentlige sikkerhed, lige vilkår mellem 
markedsdeltagerne og andre 
samfundsinteresser.

Or. en

Ændringsforslag 97
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved denne forordning fastsættes der en 
ramme for kontrol af, at produkter opfylder 
krav, som sikrer et højt niveau for 
personers sundhed og sikkerhed i 
almindelighed, sundhed og sikkerhed på 
arbejdspladsen, forbrugerbeskyttelse, 
miljøet, den offentlige sikkerhed og andre 
samfundsinteresser.

Ved denne forordning fastsættes der en 
ramme for kontrol af, at produkter opfylder 
krav, som sikrer et højt niveau for 
personers sundhed og sikkerhed i 
almindelighed, sundhed og sikkerhed på 
arbejdspladsen, forbrugerbeskyttelse, 
miljøet, den offentlige sikkerhed og andre 
samfundsinteresser, og sikrer lige vilkår 
for markedsdeltagerne .
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Or. en

Ændringsforslag 98
Pablo Arias Echeverría

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved denne forordning fastsættes der en 
ramme for kontrol af, at produkter opfylder 
krav, som sikrer et højt niveau for 
personers sundhed og sikkerhed i 
almindelighed, sundhed og sikkerhed på 
arbejdspladsen, forbrugerbeskyttelse, 
miljøet, den offentlige sikkerhed og andre 
samfundsinteresser.

Ved denne forordning fastsættes der en 
ramme for kontrol af, at produkter opfylder 
krav, som sikrer et højt niveau for 
personers sundhed og sikkerhed i 
almindelighed, sundhed og sikkerhed på 
arbejdspladsen, forbrugerbeskyttelse, 
miljøet, den offentlige sikkerhed og andre 
samfundsinteresser og generelt set 
overholdelse af EU-lovgivningen.

Or. es

Ændringsforslag 99
Pablo Arias Echeverría

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) "produkt": et produkt, der er produceret 
ved en fremstillingsproces

1) "produkt": ethvert produkt, som mod 
betaling eller gratis leveres eller stilles til 
rådighed som led i en handelsvirksomhed

Or. es

Begrundelse

Præcisering af termen "produkt". Ordlyden "der er produceret ved en fremstillingsproces" 
skal fjernes, da der har været tvivl om fortolkningen af dette krav (et anlæg, brændstof osv.). 
Der foreslås en forkortet udgave af teksten i direktivet om produktsikkerhed i almindelighed 
(DPSA).
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Ændringsforslag 100
Constance Le Grip

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) "gøre tilgængelig på markedet": enhver 
levering af et produkt med henblik på 
distribution, forbrug eller anvendelse på
EU-markedet som led i 
erhvervsvirksomhed mod eller uden 
vederlag

2) "gøre tilgængelig på markedet": enhver 
levering af et produkt med henblik på 
distribution, forbrug eller anvendelse på
det fysiske og det digitale marked i EU
som led i erhvervsvirksomhed mod eller 
uden vederlag

Or. fr

Begrundelse

I det indre marked findes forskellige distributionskanaler for produkter, der er bestemt for 
forbrugerne. Markedsovervågningen bør være lige så effektiv for de traditionelle kanaler som 
for onlinemarkederne.

Ændringsforslag 101
Constance Le Grip

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) "bringe i omsætning": første 
tilgængeliggørelse af et produkt på EU-
markedet

3) "bringe i omsætning": første 
tilgængeliggørelse af et produkt på det 
fysiske og det digitale marked i EU

Or. fr

Begrundelse

I det indre marked findes forskellige distributionskanaler for produkter, der er bestemt for 
forbrugerne. Markedsovervågningen bør være lige så effektiv for de traditionelle kanaler som 
for onlinemarkederne.

Ændringsforslag 102
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann
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Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a) "mellemliggende tjenesteyder": 
enhver fysisk eller juridisk person, som 
gør det muligt at bringe et produkt i 
omsætning eller gøre det tilgængeligt på 
markedet ad elektronisk vej, f.eks. ved 
hjælp af e-handel eller websteder

Or. en

Begrundelse

Mellemliggende tjenesteydere såsom onlineværter og -registre, der leverer elektroniske 
platforme til erhvervsdrivende fra tredjelande, således at de kan sælge deres produkter online 
(som omhandlet i artikel 3, stk. 7a, nyt), er ofte etableret i EU. Disse mellemled bør være 
forpligtet til at samarbejde med markedsovervågningsmyndighederne og om nødvendigt 
træffe korrigerende foranstaltninger ligesom andre erhvervsdrivende for at forhindre, at der 
bliver solgt usikre produkter eller produkter, der ikke opfylder kravene, online.

Ændringsforslag 103
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8) "erhvervsdrivende": fabrikanten, den 
bemyndigede repræsentant, importøren og
distributøren

8) "erhvervsdrivende": fabrikanten, den 
bemyndigede repræsentant, importøren, 
distributøren og den mellemliggende 
tjenesteyder

Or. en

Begrundelse

Mellemliggende tjenesteydere såsom onlineværter og -registre, der leverer elektroniske 
platforme til erhvervsdrivende fra tredjelande, således at de kan sælge deres produkter online 
(som omhandlet i artikel 3, stk. 7a, nyt), er ofte etableret i EU. Disse mellemled bør være 
forpligtet til at samarbejde med markedsovervågningsmyndighederne og om nødvendigt 
træffe korrigerende foranstaltninger ligesom andre erhvervsdrivende for at forhindre, at der 
bliver solgt usikre produkter eller produkter, der ikke opfylder kravene, online.
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Ændringsforslag 104
Constance Le Grip

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11) "markedsovervågning": aktiviteter, der 
gennemføres, og foranstaltninger, der 
træffes af offentlige myndigheder for at 
sikre, at produkter ikke er til skade for 
sundhed, sikkerhed eller andre aspekter 
vedrørende beskyttelse af 
samfundsinteresser, og for så vidt angår 
produkter, der er omfattet af EU-
harmoniseringslovgivning, at de er i 
overensstemmelse med krav, der er fastsat i 
denne lovgivning

11) "markedsovervågning": aktiviteter, der 
gennemføres, og foranstaltninger, der 
træffes af offentlige myndigheder for at 
sikre, at produkter, der gøres tilgængelige 
online eller offline, ikke er til skade for 
sundhed, sikkerhed eller andre aspekter 
vedrørende beskyttelse af 
samfundsinteresser, og for så vidt angår 
produkter, der er omfattet af EU-
harmoniseringslovgivning, at de er i 
overensstemmelse med krav, der er fastsat i 
denne lovgivning

Or. fr

Begrundelse

I det indre marked findes forskellige distributionskanaler for produkter, der er bestemt for 
forbrugerne. Markedsovervågningen bør være lige så effektiv for de traditionelle kanaler som 
for onlinemarkederne.

Ændringsforslag 105
Constance Le Grip

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12) "markedsovervågningsmyndighed": en 
myndighed i en medlemsstat, der er 
ansvarlig for at udføre
markedsovervågningen på dens område

12) "markedsovervågningsmyndighed": en 
myndighed i en medlemsstat, der er 
ansvarlig for at udføre overvågningen af 
det fysiske og det digitale marked på dens 
område

Or. fr
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Begrundelse

I det indre marked findes forskellige distributionskanaler for produkter, der er bestemt for 
forbrugerne. Markedsovervågningen bør være lige så effektiv for de traditionelle kanaler som 
for onlinemarkederne.

Ændringsforslag 106
Pablo Arias Echeverría

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12) "markedsovervågningsmyndighed": en 
myndighed i en medlemsstat, der er
ansvarlig for at udføre 
markedsovervågningen på dens område

12) "markedsovervågningsmyndighed": en 
myndighed i en medlemsstat, der er
kompetent til at udøve beføjelser indeholdt 
i nærværende forordning

Or. es

Begrundelse

Markedsovervågningsmyndighedernes funktioner, der fastsættes i nærværende forordning, 
henviser ikke i egentlig forstand til overvågning af markedet. Ud over at gennemføre kontrol 
af produkter skal myndighederne indsamle reklamationer, advare forbrugerne, indføre data i 
informations- og kommunikationssystemet for markedsovervågning (ICSMS) samt samarbejde 
med de erhvervsdrivende om udarbejdelse af kodekser for god praksis. Der er langt flere 
opgaver end blot overvågning af markedet.

Ændringsforslag 107
Heide Rühle

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 12 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12a) "produkt, der ikke opfylder 
kravene": et produkt, som ikke opfylder 
kravene i den EU-
harmoniseringslovgivning, der finder 
anvendelse på det
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Or. en

Ændringsforslag 108
Ashley Fox

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 12 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12b) "produkt, der ikke opfylder 
kravene": et produkt, der ikke opfylder 
kravene i EU-lovgivning

Or. en

Ændringsforslag 109
Heide Rühle

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13) "produkt, der udgør en risiko": et 
produkt, der kan indvirke negativt på 
personers sundhed og sikkerhed generelt, 
sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, 
forbrugerbeskyttelse, miljøet, den 
offentlige sikkerhed samt andre 
samfundsinteresser i en grad, der går ud 
det, der anses for rimeligt og acceptabelt 
under normale eller rimeligt forudsigelige 
anvendelsesbetingelser for det pågældende 
produkt, herunder anvendelsens varighed 
og eventuelt ibrugtagning, installering og 
vedligeholdelseskrav

13) "produkt, der udgør en
sikkerhedsrisiko": et produkt, der kan 
indvirke negativt på personers sundhed og 
sikkerhed generelt, sundhed og sikkerhed 
på arbejdspladsen, forbrugerbeskyttelse, 
miljøet, den offentlige sikkerhed samt 
andre samfundsinteresser i en grad, der går 
ud det, der anses for rimeligt og 
acceptabelt under normale eller rimeligt 
forudsigelige anvendelsesbetingelser for 
det pågældende produkt, herunder 
anvendelsens varighed og eventuelt 
ibrugtagning, installering og 
vedligeholdelseskrav

Or. en
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Ændringsforslag 110
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13) "produkt, der udgør en risiko": et 
produkt, der kan indvirke negativt på 
personers sundhed og sikkerhed generelt, 
sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, 
forbrugerbeskyttelse, miljøet, den 
offentlige sikkerhed samt andre 
samfundsinteresser i en grad, der går ud 
det, der anses for rimeligt og acceptabelt 
under normale eller rimeligt forudsigelige 
anvendelsesbetingelser for det pågældende 
produkt, herunder anvendelsens varighed 
og eventuelt ibrugtagning, installering og 
vedligeholdelseskrav

13) "produkt, der udgør en
sikkerhedsrisiko": et produkt, der kan 
indvirke negativt på personers sundhed og 
sikkerhed generelt, sundhed og sikkerhed 
på arbejdspladsen, forbrugerbeskyttelse, 
miljøet, den offentlige sikkerhed samt 
andre samfundsinteresser i en grad, der går 
ud det, der anses for rimeligt og 
acceptabelt under normale eller rimeligt 
forudsigelige anvendelsesbetingelser for 
det pågældende produkt, herunder 
anvendelsens varighed og eventuelt 
ibrugtagning, installering og 
vedligeholdelseskrav

Or. en

Begrundelse

Der bør skelnes i definitionen af risiko, da produkter, som ikke overholder EU-lovgivningen, i 
forbindelse med markedsovervågning bør forbydes på EU-markedet. Nogle produkter, som 
ikke overholder EU-lovgivningen, kan imidlertid også være usikre, men ikke dem alle.

Ændringsforslag 111
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 13 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13) "produkt, der udgør en risiko": et 
produkt, der kan indvirke negativt på 
personers sundhed og sikkerhed generelt, 
sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, 
forbrugerbeskyttelse, miljøet, den 
offentlige sikkerhed samt andre 
samfundsinteresser i en grad, der går ud 

13) "produkt, der udgør en
sikkerhedsrisiko": et produkt, der kan 
indvirke negativt på personers sundhed og 
sikkerhed generelt, sundhed og sikkerhed 
på arbejdspladsen, forbrugerbeskyttelse, 
miljøet, den offentlige sikkerhed samt 
andre samfundsinteresser i en grad, der går 
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det, der anses for rimeligt og acceptabelt 
under normale eller rimeligt forudsigelige 
anvendelsesbetingelser for det pågældende 
produkt, herunder anvendelsens varighed 
og eventuelt ibrugtagning, installering og 
vedligeholdelseskrav

ud det, der anses for rimeligt og 
acceptabelt under normale eller rimeligt 
forudsigelige anvendelsesbetingelser for 
det pågældende produkt, herunder 
anvendelsens varighed og eventuelt 
ibrugtagning, installering og 
vedligeholdelseskrav

Or. en

Ændringsforslag 112
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13) "produkt, der udgør en risiko": et 
produkt, der kan indvirke negativt på 
personers sundhed og sikkerhed generelt, 
sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, 
forbrugerbeskyttelse, miljøet, den 
offentlige sikkerhed samt andre 
samfundsinteresser i en grad, der går ud 
det, der anses for rimeligt og acceptabelt 
under normale eller rimeligt forudsigelige
anvendelsesbetingelser for det pågældende 
produkt, herunder anvendelsens varighed 
og eventuelt ibrugtagning, installering og 
vedligeholdelseskrav

13) "produkt, der udgør en risiko": et 
produkt, der kan indvirke negativt på 
personers sundhed og sikkerhed generelt, 
sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, 
forbrugerbeskyttelse, miljøet og den 
offentlige sikkerhed i en grad, der går ud 
det, der anses for rimeligt og acceptabelt 
under normale eller rimeligt forudsigelige 
anvendelsesbetingelser for det pågældende
produkt, herunder anvendelsens varighed 
og eventuelt ibrugtagning, installering og 
vedligeholdelseskrav

Or. en

Begrundelse

Når "andre samfundsinteresser" slettes, øges retssikkerheden, da det er uklart, hvad det 
betyder.

Ændringsforslag 113
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 13 a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

13a) "produkt, der udgør en 
lovgivningsmæssig risiko": et produkt, 
som ikke overholder gældende EU-
lovgivning

Or. en

Begrundelse

Der bør skelnes i definitionen af risiko, da produkter, som ikke overholder EU-lovgivningen, i 
forbindelse med markedsovervågning bør forbydes på EU-markedet. Nogle produkter, som 
ikke overholder EU-lovgivningen, kan imidlertid også være usikre, men ikke dem alle.

Ændringsforslag 114
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 13 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13b) "produkt, der udgør en 
lovgivningsmæssig risiko": et produkt, 
som ikke overholder gældende EU-
lovgivning

Or. en

Ændringsforslag 115
Heide Rühle

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 13 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13c) "produkt, der udgør en 
lovgivningsmæssig risiko": et produkt, 
som ikke overholder gældende EU-
lovgivning
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Or. en

Ændringsforslag 116
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 13 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13d) "produkt, der udgør en ny risiko": et 
produkt, som ikke er omfattet af 
harmoniseret EU-lovgivning, og for 
hvilket der er solid videnskabelig 
dokumentation for, at det udgør en nyligt 
udviklet risiko eller en kendt risiko, hvis 
det sælges til brug under nye eller ukendte 
forhold, som fabrikanten ikke har 
forudset.

Or. en

Begrundelse

Markedsovervågningsmyndighederne bør også håndtere produkter, der udgør en ny risiko. 
Formålet med den foreslåede definition er at præcisere, således at den let kan anvendes på 
ensartet vis i hele EU

Ændringsforslag 117
Wim van de Camp

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14) "produkt, der udgør en alvorlig risiko": 
et produkt, der udgør en risiko, der kræver 
hurtig indgriben og opfølgning, herunder 
tilfælde, hvor følgerne ikke nødvendigvis 
kan observeres med det samme

14) "produkt, der udgør en alvorlig risiko": 
et produkt, der udgør en risiko, der kræver 
hurtig indgriben og opfølgning, herunder 
tilfælde, hvor følgerne ikke nødvendigvis 
kan observeres med det samme; ethvert 
produkt, der ikke opfylder et væsentligt 
krav i EU-harmoniseringslovgivningen, 
samt ethvert produkt, der ikke opfylder det 
almindelige sikkerhedskrav, som er fastsat 
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i Kommissionens mandat til 
standardiseringsorganisationen, anses for 
at udgøre en alvorlig risiko

Or. en

Ændringsforslag 118
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14) "produkt, der udgør en alvorlig risiko": 
et produkt, der udgør en risiko, der kræver 
hurtig indgriben og opfølgning, herunder 
tilfælde, hvor følgerne ikke nødvendigvis 
kan observeres med det samme

14) "produkt, der udgør en alvorlig risiko": 
et produkt, der udgør en risiko, der kræver 
hurtig indgriben og opfølgning, herunder 
tilfælde, hvor følgerne ikke nødvendigvis 
kan observeres med det samme; ethvert 
produkt, der ikke opfylder et væsentligt 
krav i EU-harmoniseringslovgivningen, 
samt ethvert produkt, der ikke opfylder det 
almindelige sikkerhedskrav, som er fastsat 
i Kommissionens mandat til 
standardiseringsorganisationen, anses for 
at udgøre en alvorlig risiko

Or. en

Ændringsforslag 119
Wim van de Camp

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 14 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14a) "produktmodeller": produkter, der 
anses for at være entydige, da de har 
identiske eller ens væsentlige egenskaber 
med eventuelle forskelle, som ikke 
indvirker på deres sikkerhedsniveau, 
medmindre andet bevises af fabrikanten 
og/eller importøren
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Or. en

Begrundelse

Begrebet model er en hjørnesten i markedsovervågningsmyndighedernes arbejde. Afprøvning 
og overvågning udføres efter modeller. En række markedsdeltagere har imidlertid enten ingen 
fastlæggelse af modeller eller øger antallet af modeller for produkter, som er ens, hvilket 
hæmmer markedsovervågningsmyndighedernes arbejde og afholder dem fra at gennemføre 
kontroller, da det øger de nødvendige ressourcer til kontroller væsentligt.

Ændringsforslag 120
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 14 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14b) "produktmodeller": produkter, der 
anses for at være entydige, da de har 
identiske eller ens væsentlige egenskaber 
med eventuelle forskelle, som ikke 
indvirker på deres sikkerhedsniveau, 
medmindre andet bevises af fabrikanten 
og/eller importøren

Or. en

Begrundelse

Begrebet model er en hjørnesten i markedsovervågningsmyndighedernes arbejde. Afprøvning 
og overvågning udføres efter modeller. En række markedsdeltagere har imidlertid enten ingen 
fastlæggelse af modeller eller øger antallet af modeller for produkter, som er ens, hvilket 
hæmmer markedsovervågningsmyndighedernes arbejde og afholder dem fra at gennemføre 
kontroller, da det øger de nødvendige ressourcer til kontroller væsentligt.

Ændringsforslag 121
Preslav Borissov

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 14 c (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

14c) "produktmodel": et produkt, der 
anses for at være repræsentativt for en 
entydig gruppe af produkter med identiske 
væsentlige egenskaber med eventuelle 
forskelle, som ikke indvirker på deres 
sikkerhedsniveau

Or. en

Begrundelse

Begrebet model er væsentligt for markedsovervågningsmyndighedernes arbejde for at hjælpe 
dem med bedre at identificere produkter i forbindelse med afprøvning.

Ændringsforslag 122
Heide Rühle

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

18) "EU-harmoniseringslovgivning": EU-
lovgivning om harmonisering af vilkårene 
for markedsføring af produkter

18) "EU-harmoniseringslovgivning": EU-
lovgivning om harmonisering af vilkårene 
for markedsføring af produkter; den 
fastlægger de vigtige krav, som produkter 
skal opfylde for at blive bragt i omsætning 
på EU-markedet

Or. en

Ændringsforslag 123
Constance Le Grip

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

18) "EU-harmoniseringslovgivning": EU-
lovgivning om harmonisering af vilkårene 

18) "EU-harmoniseringslovgivning": EU-
lovgivning om harmonisering af vilkårene 
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for markedsføring af produkter for at gøre produkter tilgængelige på 
markedet, både online og offline

Or. fr

Ændringsforslag 124
Heide Rühle

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Markedsovervågningen tilrettelægges og 
gennemføres i overensstemmelse med 
denne forordning med henblik på at sikre, 
at produkter, der udgør en risiko, ikke 
gøres tilgængelige på EU-markedet, og 
hvis sådanne produkter er gjort 
tilgængelige, træffes der effektive 
foranstaltninger til at fjerne den risiko, som 
produktet udgør.

2. Markedsovervågningen tilrettelægges og 
gennemføres i overensstemmelse med 
denne forordning med henblik på at sikre, 
at produkter, der ikke er i 
overensstemmelse med gældende EU-
lovgivning, og som udgør en risiko, ikke 
gøres tilgængelige på EU-markedet, og 
hvis sådanne produkter er gjort 
tilgængelige, træffes der effektive og 
rimelige foranstaltninger til at fjerne den 
risiko, som produktet udgør, eller til at 
bringe den manglende overensstemmelse 
til ophør.

Or. en

Ændringsforslag 125
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Markedsovervågningen tilrettelægges og 
gennemføres i overensstemmelse med 
denne forordning med henblik på at sikre, 
at produkter, der udgør en risiko, ikke 
gøres tilgængelige på EU-markedet, og 
hvis sådanne produkter er gjort 
tilgængelige, træffes der effektive 

2. Markedsovervågningen tilrettelægges og 
gennemføres i overensstemmelse med 
denne forordning med henblik på at sikre, 
at produkter, der udgør en risiko, og 
produkter, der ikke er i overensstemmelse 
med gældende EU-lovgivning, ikke gøres 
tilgængelige på EU-markedet, og hvis 
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foranstaltninger til at fjerne den risiko, som 
produktet udgør.

sådanne produkter er gjort tilgængelige, 
træffes der effektive foranstaltninger til at 
fjerne den risiko, som produktet udgør, og 
til at bringe den manglende 
overensstemmelse til ophør.

Or. en

Ændringsforslag 126
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Markedsovervågningen tilrettelægges og 
gennemføres i overensstemmelse med 
denne forordning med henblik på at sikre, 
at produkter, der udgør en risiko, ikke 
gøres tilgængelige på EU-markedet, og 
hvis sådanne produkter er gjort 
tilgængelige, træffes der effektive 
foranstaltninger til at fjerne den risiko, som 
produktet udgør.

2. Markedsovervågningen tilrettelægges og 
gennemføres i overensstemmelse med 
denne forordning med henblik på at sikre, 
at produkter, der udgør en risiko, og 
produkter, der ikke er i overensstemmelse 
med gældende EU-lovgivning, ikke gøres 
tilgængelige på EU-markedet, og hvis 
sådanne produkter er gjort tilgængelige, 
træffes der effektive foranstaltninger til at 
fjerne den risiko, som produktet udgør, og 
til at bringe den manglende 
overensstemmelse til ophør.

Or. en

Ændringsforslag 127
Pablo Arias Echeverría

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Markedsovervågningen tilrettelægges og 
gennemføres i overensstemmelse med 
denne forordning med henblik på at sikre, 
at produkter, der udgør en risiko, ikke 
gøres tilgængelige på EU-markedet, og 

2. Markedsovervågningen tilrettelægges og 
gennemføres i overensstemmelse med 
denne forordning med henblik på at sikre, 
at produkter, der udgør en risiko, og 
generelt produkter, der ikke er i 



PE516.934v02-00 40/190 AM\1002709DA.doc

DA

hvis sådanne produkter er gjort 
tilgængelige, træffes der effektive 
foranstaltninger til at fjerne den risiko, som 
produktet udgør.

overensstemmelse med gældende EU-
lovgivning, ikke gøres tilgængelige på EU-
markedet, og hvis sådanne produkter er 
gjort tilgængelige, træffes der effektive 
foranstaltninger til at fjerne den risiko, som 
produktet udgør, og bringe den manglende 
overensstemmelse til ophør.

Or. es

Begrundelse

Markedsovervågningen skal omfatte produkter, der ikke er i overensstemmelse med 
lovgivningen, og som ikke udgør en risiko.

Ændringsforslag 128
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Markedsovervågningen tilrettelægges og 
gennemføres i overensstemmelse med 
denne forordning med henblik på at sikre, 
at produkter, der udgør en risiko, ikke 
gøres tilgængelige på EU-markedet, og 
hvis sådanne produkter er gjort 
tilgængelige, træffes der effektive 
foranstaltninger til at fjerne den risiko, som 
produktet udgør.

2. Markedsovervågningen tilrettelægges og 
gennemføres i overensstemmelse med 
denne forordning med henblik på at sikre, 
at produkter, der udgør en risiko, og 
generelt produkter, der ikke er i 
overensstemmelse med gældende EU-
lovgivning, ikke gøres tilgængelige på EU-
markedet, og hvis sådanne produkter er 
gjort tilgængelige, træffes der effektive 
foranstaltninger til at fjerne den risiko, som 
produktet udgør, og bringe den manglende 
overensstemmelse til ophør.

Or. es

Ændringsforslag 129
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Gennemførelsen af 
markedsovervågningsaktiviteter og 
kontrol med de ydre grænser overvåges af 
medlemsstaterne, som hvert år 
rapporterer til Kommissionen om 
aktiviteterne og kontrollen. De 
indberettede oplysninger skal omfatte 
statistikker vedrørende antallet af 
gennemførte kontroller og meddeles alle 
medlemsstaterne. Medlemsstaterne gør et 
sammendrag af resultaterne tilgængeligt 
for offentligheden.

udgår

Or. de

Begrundelse

I forvejen findes informations- og kommunikationssystemet for markedsovervågning (ICSMS). 
Yderligere overvågningsaktiviteter for medlemsstaterne ville af tidsmæssige årsager gå ud 
over kvaliteten af overvågningen.

Ændringsforslag 130
Franz Obermayr

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Gennemførelsen af 
markedsovervågningsaktiviteter og kontrol 
med de ydre grænser overvåges af 
medlemsstaterne, som hvert år rapporterer 
til Kommissionen om aktiviteterne og 
kontrollen. De indberettede oplysninger 
skal omfatte statistikker vedrørende 
antallet af gennemførte kontroller og 
meddeles alle medlemsstaterne. 
Medlemsstaterne gør et sammendrag af 
resultaterne tilgængeligt for offentligheden.

3. Gennemførelsen af 
markedsovervågningsaktiviteter og kontrol 
med de ydre grænser overvåges af 
medlemsstaterne, som hvert år rapporterer 
til Kommissionen om aktiviteterne og 
kontrollen. De indberettede oplysninger 
skal omfatte statistikker vedrørende 
antallet af gennemførte kontroller, antallet 
af reklamerede produkter i forhold hertil 
samt antallet og typen af 
afhjælpningstiltag, som er indledt 
efterfølgende, og meddeles alle 
medlemsstaterne. Medlemsstaterne gør et 
sammendrag af resultaterne og 
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statistikkerne tilgængeligt for 
offentligheden.

Or. de

Ændringsforslag 131
Ashley Fox

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Gennemførelsen af 
markedsovervågningsaktiviteter og kontrol 
med de ydre grænser overvåges af 
medlemsstaterne, som hvert år rapporterer 
til Kommissionen om aktiviteterne og 
kontrollen. De indberettede oplysninger 
skal omfatte statistikker vedrørende 
antallet af gennemførte kontroller og 
meddeles alle medlemsstaterne.
Medlemsstaterne gør et sammendrag af
resultaterne tilgængeligt for 
offentligheden.

3. Gennemførelsen af 
markedsovervågningsaktiviteter og kontrol 
med de ydre grænser overvåges af 
medlemsstaterne, som hvert tredje år 
rapporterer til Kommissionen om 
aktiviteterne og kontrollen. Kommissionen 
meddeler alle medlemsstaterne disse 
oplysninger. Et sammendrag af disse 
oplysninger kan stilles til rådighed for 
offentligheden.

Or. en

Ændringsforslag 132
Preslav Borissov

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Gennemførelsen af 
markedsovervågningsaktiviteter og kontrol 
med de ydre grænser overvåges af 
medlemsstaterne, som hvert år rapporterer 
til Kommissionen om aktiviteterne og 
kontrollen. De indberettede oplysninger 
skal omfatte statistikker vedrørende 
antallet af gennemførte kontroller og 

3. Gennemførelsen af 
markedsovervågningsaktiviteter og kontrol 
med de ydre grænser overvåges af 
medlemsstaterne, som hvert år rapporterer 
til Kommissionen om aktiviteterne og 
kontrollen. De indberettede oplysninger 
skal omfatte statistikker vedrørende 
antallet af hver type gennemførte kontroller 
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meddeles alle medlemsstaterne. 
Medlemsstaterne gør et sammendrag af 
resultaterne tilgængeligt for 
offentligheden.

og resultaterne heraf. Disse statistikker
meddeles alle medlemsstaterne og gøres 
tilgængelige for offentligheden.

Or. en

Ændringsforslag 133
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Gennemførelsen af 
markedsovervågningsaktiviteter og kontrol 
med de ydre grænser overvåges af 
medlemsstaterne, som hvert år rapporterer 
til Kommissionen om aktiviteterne og 
kontrollen. De indberettede oplysninger 
skal omfatte statistikker vedrørende 
antallet af gennemførte kontroller og 
meddeles alle medlemsstaterne. 
Medlemsstaterne gør et sammendrag af 
resultaterne tilgængeligt for 
offentligheden.

3. Gennemførelsen af 
markedsovervågningsaktiviteter og kontrol 
med de ydre grænser overvåges af 
medlemsstaterne, som hvert år rapporterer 
til Kommissionen om aktiviteterne og 
kontrollen. De indberettede oplysninger 
skal omfatte statistikker vedrørende 
antallet af hver type gennemførte kontroller 
og resultaterne heraf. Disse statistikker
meddeles alle medlemsstaterne og gøres 
tilgængelige for offentligheden.

Or. en

Ændringsforslag 134
Pablo Arias Echeverría

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Gennemførelsen af 
markedsovervågningsaktiviteter og kontrol 
med de ydre grænser overvåges af 
medlemsstaterne, som hvert år rapporterer 
til Kommissionen om aktiviteterne og 
kontrollen. De indberettede oplysninger 

3. Gennemførelsen af 
markedsovervågningsaktiviteter og kontrol 
med de ydre grænser overvåges af 
medlemsstaterne, som hvert år rapporterer 
til Kommissionen om aktiviteterne og 
kontrollen. De indberettede oplysninger 
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skal omfatte statistikker vedrørende 
antallet af gennemførte kontroller og 
meddeles alle medlemsstaterne.
Medlemsstaterne gør et sammendrag af 
resultaterne tilgængeligt for 
offentligheden.

skal omfatte statistikker vedrørende 
antallet af gennemførte kontroller og 
meddeles alle medlemsstaterne via 
Kommissionen.

Or. es

Ændringsforslag 135
Constance Le Grip

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Gennemførelsen af 
markedsovervågningsaktiviteter og kontrol 
med de ydre grænser overvåges af 
medlemsstaterne, som hvert år rapporterer 
til Kommissionen om aktiviteterne og
kontrollen. De indberettede oplysninger 
skal omfatte statistikker vedrørende 
antallet af gennemførte kontroller og 
meddeles alle medlemsstaterne. 
Medlemsstaterne gør et sammendrag af 
resultaterne tilgængeligt for offentligheden.

3. Gennemførelsen af 
markedsovervågningsaktiviteter og kontrol 
med de ydre grænser overvåges af 
medlemsstaterne, som hvert år rapporterer 
til Kommissionen om aktiviteterne,
kontrollen og de anvendte 
kontrolmetoder. De indberettede 
oplysninger skal omfatte statistikker 
vedrørende antallet af gennemførte 
kontroller og meddeles alle 
medlemsstaterne. Medlemsstaterne gør et 
sammendrag af resultaterne tilgængeligt 
for offentligheden.

Or. fr

Ændringsforslag 136
Ashley Fox

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Resultaterne af overvågningen og 
vurderingen af 
markedsovervågningsaktiviteterne, der er 

udgår
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gennemført i henhold til stk. 3, stilles til 
rådighed for offentligheden elektronisk 
og, hvor det er relevant, på andre måder.

Or. en

Ændringsforslag 137
Franz Obermayr

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Resultaterne af overvågningen og 
vurderingen af 
markedsovervågningsaktiviteterne, der er 
gennemført i henhold til stk. 3, stilles til 
rådighed for offentligheden elektronisk og, 
hvor det er relevant, på andre måder.

4. Resultaterne af overvågningen og 
vurderingen af 
markedsovervågningsaktiviteterne, der er 
gennemført i henhold til stk. 3, stilles til 
rådighed for offentligheden elektronisk og, 
hvor det er relevant, på andre måder. Dette 
skal ske senest tre måneder efter 
meddelelsen til de andre medlemsstater.

Or. de

Ændringsforslag 138
Pablo Arias Echeverría

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Resultaterne af overvågningen og 
vurderingen af 
markedsovervågningsaktiviteterne, der er 
gennemført i henhold til stk. 3, stilles til 
rådighed for offentligheden elektronisk og, 
hvor det er relevant, på andre måder.

4. Medlemsstaterne stiller et resumé af
resultaterne af overvågningen og 
vurderingen af 
markedsovervågningsaktiviteterne, der er 
gennemført i henhold til stk. 3, til rådighed 
for offentligheden elektronisk og, hvor det 
er relevant, på andre måder.

Or. es
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Begrundelse

Kommissionen bør overføre information om kontrollerne til medlemsstaterne. Der synes ikke 
at være forskel på den information, der offentliggøres i henhold til pkt. 3, og informationen 
indeholdt i pkt. 4, og det foreslås derfor at slå dem sammen.

Ændringsforslag 139
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat opretter eller udpeger 
markedsovervågningsmyndigheder og 
fastlægger deres opgaver, beføjelser og 
organisation.

1. Hver medlemsstat opretter eller udpeger 
markedsovervågningsmyndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 140
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Markedsovervågningsmyndighederne 
gives de beføjelser, ressourcer og midler, 
der er nødvendige for, at de kan udføre
deres opgaver behørigt.

2. Markedsovervågningsmyndighederne 
gives beføjelser, ressourcer og midler til
behørig og omfattende varetagelse af
deres opgaver.

Or. en

Ændringsforslag 141
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hver medlemsstat indfører passende
mekanismer, der sikrer, at de 
markedsovervågningsmyndigheder, de har 
oprettet eller udpeget, udveksler 
oplysninger, samarbejder og koordinerer 
deres aktiviteter både indbyrdes og med de 
myndigheder, der har ansvaret for kontrol 
med produkter ved Unionens ydre grænser.

3. Hver medlemsstat indfører
tilstrækkelige og omfattende mekanismer, 
der sikrer, at de 
markedsovervågningsmyndigheder, de har
oprettet eller udpeget, udveksler 
oplysninger, samarbejder og koordinerer 
deres aktiviteter både indbyrdes og med de 
myndigheder, der har ansvaret for kontrol 
med produkter ved Unionens ydre grænser.

Or. en

Ændringsforslag 142
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Den enkelte medlemsstat informerer 
offentligheden om de nationale 
markedsovervågningsmyndigheders 
eksistens, ansvar og identitet, samt hvordan 
de kan kontaktes.

5. Den enkelte medlemsstat informerer 
offentligheden om de nationale 
markedsovervågningsmyndigheders 
eksistens, ansvar, beføjelser, tilgængelige 
ressourcer, samarbejdsordninger og 
identitet, samt hvordan de kan kontaktes.

Or. en

Ændringsforslag 143
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Markedsovervågningsmyndighederne 
kontrollerer i passende omfang og med 
passende mellemrum produkternes 
egenskaber og baserer kontrollen på 

1. Markedsovervågningsmyndighederne
tilrettelægger deres aktiviteter på en sådan 
måde, at der opnås størst mulig 
effektivitet. De kontrollerer i passende 
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dokumentation og om nødvendigt på fysisk 
kontrol og laboratorieundersøgelse af en 
passende stikprøve. De registrerer disse 
kontroller i det informations- og 
kommunikationssystem for 
markedsovervågning, der er omhandlet i 
artikel 21.

omfang og med passende mellemrum 
produkternes egenskaber og baserer 
kontrollen på dokumentation og om 
nødvendigt på fysisk kontrol og 
laboratorieundersøgelse af en passende 
stikprøve.
Markedsovervågningsmyndighederne går, 
hvor det er relevant, sideløbende med 
disse traditionelle ordninger for 
markedsstikprøver over til proaktiv 
kontrol af forsyningskædeprocesser i 
virksomheder, der beskæftiger sig med 
fremstilling, import, handel og mærkning 
af samt detailhandel med 
forbrugerprodukter. De registrerer disse 
kontroller i det informations- og 
kommunikationssystem for 
markedsovervågning, der er omhandlet i 
artikel 21.

Or. en

Ændringsforslag 144
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Markedsovervågningsmyndighederne 
kontrollerer i passende omfang og med 
passende mellemrum produkternes 
egenskaber og baserer kontrollen på 
dokumentation og om nødvendigt på fysisk 
kontrol og laboratorieundersøgelse af en 
passende stikprøve. De registrerer disse 
kontroller i det informations- og 
kommunikationssystem for 
markedsovervågning, der er omhandlet i 
artikel 21.,

1. Markedsovervågningsmyndighederne 
kontrollerer i passende omfang og med 
passende mellemrum produkternes 
egenskaber, uafhængigt af 
distributionskanalerne og
salgsteknikkerne, og baserer kontrollen på 
dokumentation og om nødvendigt på fysisk 
kontrol og laboratorieundersøgelse af en 
passende stikprøve. De bruger til 
stikprøvekontrollerne 2 % af alle 
produkter, der er bragt i omsætning om 
året, som et vejledende mål for den 
enkelte medlemsstat. De registrerer disse 
kontroller i det informations- og 
kommunikationssystem for 
markedsovervågning, der er omhandlet i 
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artikel 21.,

Or. en

Ændringsforslag 145
Heide Rühle

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Markedsovervågningsmyndighederne 
kontrollerer i passende omfang og med 
passende mellemrum produkternes 
egenskaber og baserer kontrollen på 
dokumentation og om nødvendigt på fysisk 
kontrol og laboratorieundersøgelse af en 
passende stikprøve. De registrerer disse 
kontroller i det informations- og 
kommunikationssystem for 
markedsovervågning, der er omhandlet i 
artikel 21.,

1. Markedsovervågningsmyndighederne 
kontrollerer i passende omfang og med 
passende mellemrum produkternes 
egenskaber, uafhængigt af 
distributionskanalerne og
salgsteknikkerne, og baserer kontrollen på 
dokumentation og om nødvendigt på fysisk 
kontrol og laboratorieundersøgelse af en 
passende stikprøve. De registrerer disse 
kontroller i det informations- og 
kommunikationssystem for 
markedsovervågning, der er omhandlet i 
artikel 21.,

Or. en

Ændringsforslag 146
Pablo Arias Echeverría

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Markedsovervågningsmyndighederne 
kontrollerer i passende omfang og med 
passende mellemrum produkternes 
egenskaber og baserer kontrollen på 
dokumentation og om nødvendigt på fysisk 
kontrol og laboratorieundersøgelse af en 
passende stikprøve. De registrerer disse 
kontroller i det informations- og 

1. Markedsovervågningsmyndighederne 
kontrollerer i passende omfang og med 
passende mellemrum produkternes 
egenskaber uanset distributionskanaler og
afsætningsmetoder og baserer kontrollen 
på dokumentation og om nødvendigt på 
fysisk kontrol og laboratorieundersøgelse 
af en passende stikprøve. De registrerer 
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kommunikationssystem for 
markedsovervågning, der er omhandlet i 
artikel 21.,

disse kontroller i det informations- og 
kommunikationssystem for 
markedsovervågning, der er omhandlet i 
artikel 21.

Or. es

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at præcisere, at der også skal udøves kontrol med varer, 
der afsættes online.

Ændringsforslag 147
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Markedsovervågningsmyndighederne 
kontrollerer i passende omfang og med 
passende mellemrum produkternes 
egenskaber og baserer kontrollen på 
dokumentation og om nødvendigt på fysisk 
kontrol og laboratorieundersøgelse af en 
passende stikprøve. De registrerer disse 
kontroller i det informations- og 
kommunikationssystem for 
markedsovervågning, der er omhandlet i 
artikel 21.,

1. Markedsovervågningsmyndighederne 
kontrollerer i passende omfang og med 
passende mellemrum produkternes 
egenskaber uanset distributionskanaler og
afsætningsmetoder og baserer kontrollen 
på dokumentation og om nødvendigt på 
fysisk kontrol og laboratorieundersøgelse 
af en passende stikprøve. De registrerer 
disse kontroller i det informations- og 
kommunikationssystem for 
markedsovervågning, der er omhandlet i 
artikel 21.

Or. es

Ændringsforslag 148
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Markedsovervågningsmyndighederne 1. Markedsovervågningsmyndighederne 
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kontrollerer i passende omfang og med 
passende mellemrum produkternes 
egenskaber og baserer kontrollen på 
dokumentation og om nødvendigt på fysisk 
kontrol og laboratorieundersøgelse af en 
passende stikprøve. De registrerer disse 
kontroller i det informations- og 
kommunikationssystem for 
markedsovervågning, der er omhandlet i 
artikel 21.,

kontrollerer i passende omfang og med 
passende mellemrum produkternes 
egenskaber, som vedrører sundhed og
sikkerhed, og baserer kontrollen på 
dokumentation og om nødvendigt på fysisk 
kontrol og laboratorieundersøgelse af en 
passende stikprøve. De registrerer disse 
kontroller i det informations- og 
kommunikationssystem for 
markedsovervågning, der er omhandlet i 
artikel 21.,

Or. de

Begrundelse

For alle områder, som ikke vedrører sundhed og sikkerhed, bør det være op til 
medlemsstaterne , om de vil gennemføre disse stikprøver.

Ændringsforslag 149
Preslav Borissov

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Markedsovervågningsmyndighederne 
kontrollerer i passende omfang og med 
passende mellemrum produkternes 
egenskaber og baserer kontrollen på 
dokumentation og om nødvendigt på fysisk 
kontrol og laboratorieundersøgelse af en 
passende stikprøve. De registrerer disse 
kontroller i det informations- og 
kommunikationssystem for 
markedsovervågning, der er omhandlet i 
artikel 21.

1. Markedsovervågningsmyndighederne 
kontrollerer i passende omfang og med 
passende mellemrum produkternes 
egenskaber og baserer kontrollen på 
dokumentation og om nødvendigt på fysisk 
kontrol og laboratorieundersøgelse af en 
passende stikprøve. De registrerer disse 
kontroller i det informations- og 
kommunikationssystem for 
markedsovervågning, der er omhandlet i 
artikel 21, ved nøjagtigt at identificere 
produktet og angive produkttype og -
model samt parti- eller serienummer.

Or. en
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Ændringsforslag 150
Wim van de Camp

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Markedsovervågningsmyndighederne 
fastlægger risici, der opstår i forbindelse 
med de produkter, der er omfattet af 
denne forordning, og disse risicis 
egenskaber i overensstemmelse med 
eventuelle retningslinjer og vejledninger, 
som Kommissionen kan give. De 
registrerer disse oplysninger i det 
informations- og kommunikationssystem, 
der er omhandlet i artikel 21. 
Kommissionen analyserer systematisk 
disse oplysninger, og hvis den har 
oplysninger, som får den til at fatte 
mistanke om en risiko, eller hvis 
medlemsstaternes myndigheder 
identificerer risiciene forskelligt, kan den 
anmode de nationale 
markedsovervågningsmyndigheder om 
yderligere oplysninger, og den kan på eget 
initiativ eller efter anmodning fra en 
national markedsovervågningsmyndighed 
selv gennemføre en identifikation af 
risikoen. Kommissionen fremsender sin 
identifikation af risikoen til de nationale 
markedsovervågningsmyndigheder.

Or. en

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at indføre et fælles grundlag for risikoidentifikation, som 
de nationale markedsovervågningsmyndigheder kan bruge til at gennemføre deres kontroller. 
Det er nødvendigt med en ensartet risikoidentifikation for at undgå, at erhvervsdrivende i 
tredjelande vælger et indførselssted til EU, hvor der kan være identificeret en lavere risiko på 
grund af mindre strenge kontroller.

Ændringsforslag 151
Ashley Fox
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Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I tilfælde af kendte eller nye risici 
vedrørende de mål, der er fastsat i artikel 
1, og i forbindelse med et særligt produkt 
eller en produktkategori kan 
Kommissionen vedtage 
gennemførelsesretsakter for at indføre 
ensartede betingelser for den kontrol, som 
en eller flere 
markedsovervågningsmyndigheder 
gennemfører i forbindelse med dette 
særlige produkt eller denne 
produktkategori og karakteristikaene ved 
denne kendte eller nye risiko. Disse 
betingelser kan omfatte krav om en 
midlertidig forøgelse af omfanget eller 
hyppigheden af den kontrol, der skal 
foretages, og om tilstrækkeligheden af de 
stikprøver, der skal kontrolleres. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 32, stk. 
2.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 152
Pablo Arias Echeverría

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I tilfælde af kendte eller nye risici 
vedrørende de mål, der er fastsat i artikel 
1, og i forbindelse med et særligt produkt 
eller en produktkategori kan 
Kommissionen vedtage 
gennemførelsesretsakter for at indføre 
ensartede betingelser for den kontrol, som 
en eller flere 

udgår
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markedsovervågningsmyndigheder 
gennemfører i forbindelse med dette 
særlige produkt eller denne 
produktkategori og karakteristikaene ved 
denne kendte eller nye risiko. Disse 
betingelser kan omfatte krav om en 
midlertidig forøgelse af omfanget eller 
hyppigheden af den kontrol, der skal 
foretages, og om tilstrækkeligheden af de 
stikprøver, der skal kontrolleres. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 32, stk. 
2.

Or. es

Begrundelse

Nærværende tekst giver Kommissionen beføjelse til at vedtage supplerende 
kontrolforanstaltninger, der skal gennemføres af overvågningsmyndigheden, uanset om der er 
tale om en kendt eller ny risiko og for et hvilket som helst produkt eller produktkategori. Dette 
kan medføre en uventet og ikke planlagt byrde for overvågningsmyndigheden. Det er et 
område, der ikke vedrører artikel 12.

Ændringsforslag 153
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvor det er relevant, advarer
markedsovervågningsmyndighederne 
inden for en rimelig tidsramme brugere på 
deres område om produkter, som disse 
myndigheder har konstateret udgør en 
risiko.

2. Markedsovervågningsmyndighederne
advarer hurtigst muligt brugere på deres
område om produkter, som disse 
myndigheder har konstateret udgør en 
risiko. Disse oplysninger skal også 
omfatte data om fabrikant, detailkanal, 
prisfastsættelse og salgsperiode, hvis de 
foreligger.

Or. en

Begrundelse

Markedsovervågningsmyndighederne bør ikke indrømmes nogen frist til at underrette 
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forbrugerne om produkter, der udgør en risiko. Disse oplysninger bør suppleres med mere 
detaljerede oplysninger såsom data om detailkanalen, hvis de foreligger, for at hjælpe 
forbrugerne med at identificere de risikable produkter.

Ændringsforslag 154
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvor det er relevant, advarer
markedsovervågningsmyndighederne 
inden for en rimelig tidsramme brugere 
på deres område om produkter, som disse 
myndigheder har konstateret udgør en 
risiko.

2. De kompetente 
markedsovervågnngsmyndigheder og 
eventuelt de erhvervsdrivende advarer
hurtigst muligt brugerne om produkter, 
som disse myndigheder har konstateret 
udgør en risiko.

Or. de

Ændringsforslag 155
Preslav Borissov

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvor det er relevant, advarer 
markedsovervågningsmyndighederne
inden for en rimelig tidsramme brugere på 
deres område om produkter, som disse 
myndigheder har konstateret udgør en 
risiko.

2. Hvor det er relevant, advarer 
markedsovervågningsmyndighederne
hurtigst muligt brugere på deres område 
om, hvilke produkter disse myndigheder 
har konstateret udgør en risiko.

Or. en

Ændringsforslag 156
Christel Schaldemose
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Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvor det er relevant, advarer 
markedsovervågningsmyndighederne
inden for en rimelig tidsramme brugere på 
deres område om produkter, som disse
myndigheder har konstateret udgør en 
risiko.

2. Hvor det er relevant, advarer 
markedsovervågningsmyndighederne
hurtigst muligt brugere på deres område 
om, hvilke produkter disse myndigheder 
har konstateret udgør en risiko.

Or. en

Ændringsforslag 157
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De samarbejder med de erhvervsdrivende 
om at forebygge eller begrænse risici 
forårsaget af produkter, som disse 
erhvervsdrivende har gjort tilgængelige på 
markedet. Med henblik herpå fremmer og 
støtter de frivillige forholdsregler, som 
træffes af erhvervsdrivende, herunder i 
givet fald gennem udarbejdelse og 
overholdelse af adfærdskodekser.

Markedsovervågningsmyndighederne
samarbejder med de erhvervsdrivende og 
med andre kompetente nationale 
myndigheder om at forebygge eller 
begrænse risici forårsaget af produkter, 
som disse erhvervsdrivende har gjort 
tilgængelige på markedet. Med henblik 
herpå fremmer og støtter de frivillige 
forholdsregler, som træffes af 
erhvervsdrivende, herunder i givet fald 
gennem udarbejdelse og overholdelse af 
adfærdskodekser.

Or. de

Ændringsforslag 158
Pablo Arias Echeverría

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

De samarbejder med de erhvervsdrivende 
om at forebygge eller begrænse risici 
forårsaget af produkter, som disse 
erhvervsdrivende har gjort tilgængelige 
på markedet. Med henblik herpå fremmer 
og støtter de frivillige forholdsregler, som 
træffes af erhvervsdrivende, herunder i 
givet fald gennem udarbejdelse og 
overholdelse af adfærdskodekser.

Overvågningsmyndighederne fremmer og 
støtter frivillige forholdsregler, som træffes 
af erhvervsdrivende, herunder i givet fald 
gennem udarbejdelse og overholdelse af 
adfærdskodekser.

Or. es

Begrundelse

De erhvervsdrivende skal samarbejde med overvågningsmyndighederne for at mindske eller 
forebygge de risici, som de usikre produkter, de selv har bragt på markedet, kan udgøre, 
sådan som det fremgår af direktivet om produktsikkerhed i almindelighed (DPSA). De 
erhvervsdrivendes samarbejde med overvågningsmyndighederne skal overføres til forslaget i 
artikel 8, 10 og 11 i forordningen om forbrugerproduktsikkerhed.

Ændringsforslag 159
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Markedsovervågningsmyndighederne 
udfører deres hverv uafhængigt, upartisk 
og uden forudindtaget holdning og 
opfylder deres forpligtelser i henhold til 
denne forordning; de udøver deres 
beføjelser i forhold til de erhvervsdrivende 
i overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet.

3. Markedsovervågningsmyndighederne 
udfører deres hverv uafhængigt, upartisk 
og uden forudindtaget holdning og 
opfylder deres forpligtelser i henhold til 
denne forordning; de udøver deres 
beføjelser i forhold til de erhvervsdrivende 
i overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet og under 
behørig hensyntagen til 
forsigtighedsprincippet som fastlagt i 
artikel 191, stk. 2, i traktaten (TEUF).

Or. en
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Ændringsforslag 160
Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Markedsovervågningsmyndighederne 
udfører deres hverv under behørigt 
hensyn til risikoens alvor og 
forsigtighedsprincippet.
Til dette formål har de pligt til at foretage 
stikprøvekontrol af et antal produkter, 
som bør være tilstrækkeligt til at vurdere, 
om produkterne opfylder de relevante 
krav, samt produkternes faktiske risiko.

Or. it

Ændringsforslag 161
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Markedsovervågningsmyndighederne 
udfører deres hverv under behørigt 
hensyn til risikoens alvor og 
forsigtighedsprincippet. Til dette formål 
har de pligt til at foretage stikprøvekontrol 
af et antal produkter, som bør være 
tilstrækkeligt til at vurdere, om 
produkterne opfylder de relevante krav, 
samt produkternes faktiske risiko.

Or. it

Ændringsforslag 162
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón
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Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3c. Markedsovervågningsmyndighederne 
udfører deres hverv under behørigt 
hensyn til risikoens alvor og 
forsigtighedsprincippet.

Or. es

Ændringsforslag 163
Bernadette Vergnaud

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis det er nødvendigt og begrundet, for 
at markedsovervågningsmyndighederne 
kan udføre deres opgaver, kan de få adgang 
til de erhvervsdrivendes lokaliteter og til at 
tage de nødvendige stikprøver af 
produkter.

4. Hvis det er nødvendigt og begrundet, for 
at markedsovervågningsmyndighederne 
kan udføre deres opgaver, kan de få adgang 
til de erhvervsdrivendes lokaliteter uden 
varsel, gennemse, beslaglægge eller tage 
kopier af dokumenter og få adgang til it-
systemer og til at tage de nødvendige 
stikprøver af produkter.

Or. fr

Begrundelse

Af hensyn til forbrugersikkerhed og bekæmpelse af svig er det nødvendigt at skærpe 
overvågningsmyndighedernes undersøgelsesbeføjelser, således at de kan foretage uanmeldte 
kontrolbesøg, beslaglægge dokumenter og få adgang til it-systemer, eftersom de fleste 
dokumenter opbevares i digitalt format.

Ændringsforslag 164
Pablo Arias Echeverría

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis det er nødvendigt og begrundet, for 
at markedsovervågningsmyndighederne 
kan udføre deres opgaver, kan de få adgang 
til de erhvervsdrivendes lokaliteter og til at 
tage de nødvendige stikprøver af 
produkter.

4. Hvis det er nødvendigt og begrundet, for 
at markedsovervågningsmyndighederne 
kan udføre deres opgaver, kan de få adgang 
til de erhvervsdrivendes lokaliteter, til at 
gennemføre kontrol af relevante 
dokumenter, til at kopiere relevante 
dokumenter og til at tage de nødvendige 
stikprøver af produkter.

Or. es

Begrundelse

Hvis markedsovervågningsmyndighederne tildeles yderligere beføjelser, sikres det, at de kan 
udføre deres opgaver omhyggeligt.

Ændringsforslag 165
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis det er nødvendigt og begrundet, for 
at markedsovervågningsmyndighederne 
kan udføre deres opgaver, kan de få adgang 
til de erhvervsdrivendes lokaliteter og til at 
tage de nødvendige stikprøver af 
produkter.

4. Hvis det er nødvendigt og begrundet, for 
at markedsovervågningsmyndighederne 
kan udføre deres opgaver, kan de få adgang 
til de erhvervsdrivendes lokaliteter, til at 
gennemføre kontrol af relevante 
dokumenter, til at kopiere relevante 
dokumenter og til at tage de nødvendige 
stikprøver af produkter.

Or. es

Ændringsforslag 166
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) sikrer, at forbrugerne og andre 
interesseparter kan indgive klager om 
forhold vedrørende produktsikkerhed, 
markedsovervågningsaktiviteter og risici i 
forbindelse med produkter, og at disse 
klager følges op på passende vis

a) sikrer, at forbrugerne og andre 
interesseparter kan indgive klager om 
forhold vedrørende produktsikkerhed, 
markedsovervågningsaktiviteter og risici i 
forbindelse med produkter, og at disse 
klager følges op på passende vis inden for 
en rimelig frist

Or. de

Ændringsforslag 167
Norica Nicolai

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) følger og holder sig orienteret om 
udviklingen i den videnskabelig og 
tekniske viden vedrørende produkters 
sikkerhed.

c) følger og holder sig orienteret om 
udviklingen i den videnskabelig og 
tekniske viden vedrørende produkters 
sikkerhed og overensstemmelse med 
harmoniseret EU-lovgivning.

Or. en

Begrundelse

Denne bestemmelse bør ikke være begrænset til produktsikkerhed, men bør udvides til at 
omfatte ethvert andet spørgsmål, som kan være relevant for produkters overensstemmelse 
med harmoniseret EU-lovgivning.

Ændringsforslag 168
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) overvåger ulykker og sundhedsskader, 
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som formodes at være forårsaget af 
sådanne produkter.

Or. en

Ændringsforslag 169
Anna Hedh

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) overvåger ulykker og sundhedsskader, 
som er forbundet med sådanne produkter.

Or. en

Ændringsforslag 170
Heide Rühle

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5 – litra c c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cc) kontrollerer produkters overholdelse 
af gældende EU-lovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 171
Heide Rühle

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5 – litra c d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cd) tilskyndes til at deltage i nationale 
standardiseringsaktiviteter, der sigter mod 
at udvikle eller revidere standarder, som 
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Kommissionen har anmodet om i henhold 
til artikel 10 i forordning (EU) nr. 
1025/2012.

Or. en

Ændringsforslag 172
Norica Nicolai

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5 – litra c e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ce) deltager, hvis det er muligt og 
relevant, i 
standardiseringsorganisationers 
aktiviteter med henblik på at udvikle eller 
revidere standarder i henhold til 
forordning (EU) nr. 1025/2010.

Or. en

Begrundelse

Det ville være nyttigt for markedsovervågningsmyndighederne at være tæt knyttet til 
standardiseringsprocessen, da dette ville hjælpe dem med at holde sig orienteret om 
udviklingen i den videnskabelige og tekniske viden som fastsat i litra c) i dette stykke.

Ændringsforslag 173
Anna Hedh

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Der fastlægges passende procedurer, 
som formidles til offentligheden, således at 
markedsovervågningsmyndighederne er i 
stand til at opfylde disse forpligtelser.

6. Der fastlægges passende procedurer, 
som formidles til offentligheden, således at 
markedsovervågningsmyndighederne er i 
stand til at opfylde disse forpligtelser.
Markedsovervågningsmyndighederne 
stiller navnlig følgende til rådighed for 
offentligheden efter anmodning:
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a) hvilke produkter, der er modtaget 
klager for om forhold vedrørende 
produktsikkerhed i henhold til artikel 6, 
stk. 5
b) arten af den sikkerhedsbrist og risiko, 
som klageren mener, at produktet 
indeholder, og enhver indberettet farlig 
hændelse eller skade
c) den erhvervsdrivendes eventuelle 
kommentarer til klagen
d) hvilken opfølgende foranstaltning 
markedsovervågningsmyndigheden har 
fastlagt som passende.

Or. en

Ændringsforslag 174
Franz Obermayr

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Beskyttelsen af fortrolige oplysninger 
fritager ikke nogen for forpligtelsen til at 
overdrage 
markedsovervågningsmyndighederne 
oplysninger, der er nødvendige for en 
effektiv markedsovervågning.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. de

Ændringsforslag 175
Pablo Arias Echeverría

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat udarbejder et generelt
markedsovervågningsprogram, som de 
reviderer og om nødvendigt opdaterer 
mindst hvert fjerde år. Programmet 

1. Hver medlemsstat udarbejder et generelt 
markedsovervågningsprogram, som de 
reviderer og om nødvendigt opdaterer 
mindst hvert fjerde år. Programmet 
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omfatter tilrettelæggelsen af 
markedsovervågningen og dermed 
forbundne aktiviteter og tager hensyn til 
virksomhedernes behov generelt, og små 
og mellemstore virksomheders behov i 
særdeleshed, ved gennemførelsen af EU-
harmoniseringslovgivning og forordning 
(EU) nr. […/…] [om 
forbrugerproduktsikkerhed] og yder 
vejledning og bistand. Det indeholder 
følgende:

omfatter tilrettelæggelsen af 
markedsovervågningen og dermed 
forbundne aktiviteter.

Or. es

Begrundelse

Anvendelsen af EU-lovgivningen bør ikke være betinget af virksomhedernes specifikke behov. 
Formålet med denne bestemmelse er, for så vidt angår alle, at verificere, at produkterne 
overholder de fastsatte krav i EU-lovgivningen.

Ændringsforslag 176
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat udarbejder et generelt 
markedsovervågningsprogram, som de 
reviderer og om nødvendigt opdaterer 
mindst hvert fjerde år. Programmet 
omfatter tilrettelæggelsen af 
markedsovervågningen og dermed 
forbundne aktiviteter og tager hensyn til
virksomhedernes behov generelt, og små 
og mellemstore virksomheders behov i 
særdeleshed, ved gennemførelsen af EU-
harmoniseringslovgivning og forordning
(EU) nr. […/…] [om 
forbrugerproduktsikkerhed] og yder 
vejledning og bistand. Det indeholder 
følgende:

1. Hver medlemsstat udarbejder et generelt 
markedsovervågningsprogram, som de 
reviderer og om nødvendigt opdaterer 
mindst hvert fjerde år. Programmet 
omfatter tilrettelæggelsen af 
markedsovervågningen og dermed 
forbundne aktiviteter og tager hensyn til
forbrugernes særlige behov, ved
gennemførelsen af EU-
harmoniseringslovgivning og forordning
(EU) nr. […/…] [om 
forbrugerproduktsikkerhed] og yder 
vejledning og bistand til relevante aktører. 
Det indeholder følgende:

Or. de
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Ændringsforslag 177
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat udarbejder et generelt 
markedsovervågningsprogram, som de 
reviderer og om nødvendigt opdaterer 
mindst hvert fjerde år. Programmet 
omfatter tilrettelæggelsen af 
markedsovervågningen og dermed 
forbundne aktiviteter og tager hensyn til 
virksomhedernes behov generelt, og små 
og mellemstore virksomheders behov i 
særdeleshed, ved gennemførelsen af EU-
harmoniseringslovgivning og forordning
(EU) nr. […/…] [om 
forbrugerproduktsikkerhed] og yder 
vejledning og bistand. Det indeholder 
følgende:

1. Hver medlemsstat udarbejder et generelt 
markedsovervågningsprogram, som de 
reviderer og om nødvendigt opdaterer 
mindst hvert fjerde år. Programmet 
omfatter tilrettelæggelsen af 
markedsovervågningen og dermed 
forbundne aktiviteter og tager hensyn til 
virksomhedernes og forbrugernes behov 
ved gennemførelsen af EU-
harmoniseringslovgivning og forordning
(EU) nr. […/…] [om 
forbrugerproduktsikkerhed] og yder 
vejledning og bistand. Det indeholder 
følgende:

Or. en

Ændringsforslag 178
Ashley Fox

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) finansielle ressourcer, personale, 
tekniske og andre midler, som er tildelt 
myndighederne

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette kunne begrænse medlemsstaternes fleksibilitet med hensyn til at organisere deres 
markedsovervågning effektivt.
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Ændringsforslag 179
Pablo Arias Echeverría

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) finansielle ressourcer, personale, 
tekniske og andre midler, som er tildelt 
myndighederne

udgår

Or. es

Begrundelse

Vejledningen og bistanden til de erhvervsdrivende stemmer ikke overens med 
overvågningsmyndighedernes særlige natur og kan kompromittere deres uafhængighed. Litra 
b) bør udgå, da det skønnes at være et fortroligt område.

Ændringsforslag 180
Norica Nicolai

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) niveauerne og bestemmelserne for 
beregning af gebyrer, som opkræves fra 
de erhvervsdrivende, jf. denne 
forordnings artikel 10 og 16

Or. en

Begrundelse

For at tilskynde til indførelse af en fælles praksis for de gebyrer, som opkræves fra 
erhvervsdrivende, som gør usikre produkter eller produkter, der på anden måde ikke opfylder 
kravene, tilgængelige på markedet, er det hensigtsmæssigt at medtage oplysninger derom i de 
generelle markedsovervågningsprogrammer, således at både Kommissionen og de andre 
medlemsstater holdes orienteret.
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Ændringsforslag 181
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) de specifikke prøvningslaboratorier 
for de produktkategorier, som 
produkterne, der er genstand for kontrol, i 
henhold til kriterierne i artikel 28 hører 
under

Or. it

Ændringsforslag 182
Norica Nicolai

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De generelle og sektorspecifikke 
programmer og opdateringerne heraf 
meddeles de øvrige medlemsstater og 
Kommissionen og stilles til rådighed for 
offentligheden elektronisk, og hvor det er 
relevant, på andre måder, jf. artikel 6, stk. 
6.

3. De generelle og sektorspecifikke 
programmer og opdateringerne heraf
udarbejdes efter høring af de relevante 
interessenter og meddeles de øvrige 
medlemsstater og Kommissionen. De
stilles til rådighed for offentligheden 
elektronisk, og hvor det er relevant, på 
andre måder, jf. artikel 6, stk. 6.

Or. en

Begrundelse

For at sikre, at markedsovervågningsprogrammerne tager højde for behovene hos 
virksomheder, forbrugere osv., bør medlemsstaterne høre relevante interessenter, før de 
udarbejder disse programmer.

Ændringsforslag 183
Pablo Arias Echeverría
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Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De generelle og sektorspecifikke 
programmer og opdateringerne heraf 
meddeles de øvrige medlemsstater og
Kommissionen og stilles til rådighed for 
offentligheden elektronisk, og hvor det er 
relevant, på andre måder, jf. artikel 6, stk. 
6.

3. De generelle og sektorspecifikke 
programmer og opdateringerne heraf 
meddeles de øvrige medlemsstater via
Kommissionen og stilles til rådighed for 
offentligheden elektronisk, og hvor det er 
relevant, på andre måder, jf. artikel 6, stk. 
6.

Or. es

Begrundelse

Det vil være mere effektivt, hvis Kommissionen sørger for, at disse programmer straks 
bringes til medlemsstaternes kendskab.

Ændringsforslag 184
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Efter anmodning fremlægger de 
erhvervsdrivende og, hvor det er relevant, 
overensstemmelsesvurderingsorganerne 
det dokumentationsmateriale og de 
oplysninger, som 
markedsovervågningsmyndighederne 
anser for nødvendige for, at de kan udføre 
deres opgaver, på et for disse 
myndigheder letforståeligt sprog.

udgår

Or. en

Begrundelse

Ændringen står i forbindelse med ændringsforslag, som fastsætter forskellige 
erhvervsdrivendes forpligtelser mere præcist.
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Ændringsforslag 185
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Efter anmodning fremlægger de 
erhvervsdrivende og, hvor det er relevant, 
overensstemmelsesvurderingsorganerne det 
dokumentationsmateriale og de 
oplysninger, som 
markedsovervågningsmyndighederne anser 
for nødvendige for, at de kan udføre deres 
opgaver, på et for disse myndigheder 
letforståeligt sprog.

1. Efter begrundet forlangende
fremlægger de erhvervsdrivende og, hvor 
det er relevant, 
overensstemmelsesvurderingsorganerne det 
dokumentationsmateriale og de 
oplysninger, som 
markedsovervågningsmyndighederne anser 
for nødvendige for, at de kan udføre deres 
opgaver. Hvis en erhvervsdrivende 
tidligere har modtaget de pågældende 
dokumenter og oplysninger fra en anden 
erhvervsdrivende, og disse er klassificeret 
som fortrolige i henhold til EU's og 
medlemsstaternes forskrifter om 
forretningshemmelighed, skal denne 
fortrolighed sikres i forbindelse med 
tilrådighedsstillelsen af disse dokumenter 
og oplysninger.

Or. de

Ændringsforslag 186
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Efter anmodning fremlægger de 
erhvervsdrivende og, hvor det er relevant, 
overensstemmelsesvurderingsorganerne det 
dokumentationsmateriale og de 
oplysninger, som 
markedsovervågningsmyndighederne anser 
for nødvendige for, at de kan udføre deres 
opgaver, på et for disse myndigheder 
letforståeligt sprog.

1. Efter en begrundet anmodning 
fremlægger de erhvervsdrivende og, hvor 
det er relevant, 
overensstemmelsesvurderingsorganerne alt
det dokumentationsmateriale og alle de 
oplysninger, som 
markedsovervågningsmyndighederne anser 
for nødvendige for, at de kan udføre deres 
opgaver, i elektronisk form eller 
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papirform og på et for disse myndigheder 
letforståeligt sprog. Disse oplysninger 
omfatter oplysninger, som muliggør en 
nøjagtig identifikation af produktet og gør 
det lettere at spore produktet, alt efter 
hvad der er relevant.

Or. en

Begrundelse

Formålet med denne formulering er at undgå at lægge unødvendige administrative byrder på 
de erhvervsdrivende ved at præcisere, hvilke oplysninger 
markedsovervågningsmyndighederne kan anmode om. Denne artikels stk. 2 er overflødigt, og 
den relevante del er derfor blevet indarbejdet i dette stykke.

Ændringsforslag 187
Ashley Fox

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Efter anmodning fremlægger de 
erhvervsdrivende og, hvor det er relevant, 
overensstemmelsesvurderingsorganerne det 
dokumentationsmateriale og de 
oplysninger, som 
markedsovervågningsmyndighederne anser 
for nødvendige for, at de kan udføre deres 
opgaver, på et for disse myndigheder
letforståeligt sprog.

1. Efter anmodning fremlægger de 
erhvervsdrivende og, hvor det er relevant, 
overensstemmelsesvurderingsorganerne det
fornødne dokumentationsmateriale og de
fornødne oplysninger, som 
markedsovervågningsmyndighederne anser 
for nødvendige for, at de kan udføre deres 
opgaver, på et for slutbrugerne
letforståeligt sprog som fastlagt af den 
pågældende medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 188
Heide Rühle

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Efter anmodning fremlægger de 
erhvervsdrivende og, hvor det er relevant, 
overensstemmelsesvurderingsorganerne det 
dokumentationsmateriale og de 
oplysninger, som 
markedsovervågningsmyndighederne anser 
for nødvendige for, at de kan udføre deres 
opgaver, på et for disse myndigheder 
letforståeligt sprog.

1. Efter anmodning, og uden at det berører 
artikel R2, stk. 9, artikel R4, stk. 9, og 
artikel R5, stk. 5, i bilag I til afgørelse nr. 
768/2008/EC, fremlægger de 
erhvervsdrivende og, hvor det er relevant, 
overensstemmelsesvurderingsorganerne det 
dokumentationsmateriale og de 
oplysninger, som 
markedsovervågningsmyndighederne anser 
for nødvendige for, at de kan udføre deres 
opgaver, på et for disse myndigheder 
letforståeligt sprog.

Or. en

Ændringsforslag 189
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De erhvervsdrivende fremlægger alle 
nødvendige oplysninger for
markedsovervågningsmyndighederne,
herunder oplysninger, som muliggør en 
nøjagtig identifikation af produktet og gør 
det lettere at spore produktet.

2. De erhvervsdrivende samarbejder med
markedsovervågningsmyndighederne, hvis 
de anmoder om det, om enhver 
foranstaltning, der træffes for at fjerne 
risiciene ved produkter, som de har bragt i 
omsætning eller gjort tilgængelige på 
markedet.

Or. en

Begrundelse

Der bør fastsættes en samarbejdsforpligtelse for erhvervsdrivende i overensstemmelse med 
bestemmelserne i denne forordnings andre artikler. Dette omfatter at træffe korrigerende 
foranstaltninger og andre tiltag, der kan være nødvendige for at fjerne risikoen. Dette er i 
overensstemmelse med bestemmelserne i den nye lovgivningsramme.
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Ændringsforslag 190
Wim van de Camp

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Fabrikantens og importørens navn, 
registrerede firmanavn eller registrerede 
varemærke og kontaktadresse skal fremgå 
af produktet eller emballagen eller et 
dokument, der følger med produktet. 
Adressen skal angive et enkelt sted, hvor 
fabrikanten eller importøren kan 
kontaktes.

Or. en

Begrundelse

Krav om sporbarhed er relevante, når produkter udgør en identificeret risiko, men de bør 
begrænses til sådanne produkter, og der henvises derfor til produkter underlagt særlige 
sikkerhedskrav. Der bør på grund af omkostningerne ved foranstaltningen også altid gives 
mulighed for et rimeligt alternativ på pakker eller medfølgende materiale.

Ændringsforslag 191
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Fabrikantens og importørens navn, 
registrerede firmanavn eller registrerede 
varemærke og kontaktadresse skal fremgå 
af produktet eller emballagen eller et 
dokument, der følger med produktet. 
Adressen skal angive et enkelt sted, hvor 
fabrikanten eller importøren kan 
kontaktes.

Or. en
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Begrundelse

Krav om sporbarhed er relevante, når produkter udgør en identificeret risiko, men de bør 
begrænses til sådanne produkter, og der henvises derfor til produkter underlagt særlige 
sikkerhedskrav. Der bør på grund af omkostningerne ved foranstaltningen også altid gives 
mulighed for et rimeligt alternativ på pakker eller medfølgende materiale.

Ændringsforslag 192
Constance Le Grip

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2c. Oplysninger, som udleveres eller stilles 
til markedsovervågningsmyndighedernes 
rådighed i henhold til denne artikel, skal 
forelægges i læselig og ordnet stand.

Or. fr

Ændringsforslag 193
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8a
Fabrikantens generelle forpligtelser

1. Når fabrikanten bringer sine produkter 
i omsætning, skal han sikre, at de er 
konstrueret og fremstillet i 
overensstemmelse med den relevante EU-
lovgivning.
2. Fabrikanten udarbejder den 
nødvendige tekniske dokumentation i 
overensstemmelse med den relevante 
harmoniserede EU-lovgivning.
3. Hvis en fabrikant finder eller har 
grund til at tro, at et produkt, som han har 
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bragt i omsætning, ikke er i 
overensstemmelse med den relevante 
harmoniserede EU-lovgivning, skal den 
pågældende straks træffe de nødvendige 
foranstaltninger for at bringe produktet i 
overensstemmelse med lovgivningen, 
trække det tilbage fra markedet eller om 
nødvendigt kalde det tilbage. Endvidere 
skal fabrikanten, hvis produktet udgør en 
risiko for forbrugernes sikkerhed og 
sundhed, straks orientere de kompetente 
nationale myndigheder i de 
medlemsstater, hvor han har gjort 
produktet tilgængeligt, herom og give 
nærmere oplysninger, navnlig om den 
manglende overensstemmelse med 
lovgivningen og de trufne 
foranstaltninger.
4. Fabrikanter, der er etableret uden for 
Unionen, skal udpege en enkelt 
bemyndiget repræsentant, der er etableret 
inden for Unionen, med henblik på 
markedsovervågning.

Or. en

Begrundelse

Forslagets artikel 8 bør suppleres med de erhvervsdrivendes forpligtelser. I denne forbindelse 
bør der i overensstemmelse med afgørelse nr. 768/2008/EF om fælles rammer for 
markedsføring af produkter, forordning (EU) nr. 167/2013 om godkendelse og 
markedsovervågning af landbrugs- og skovbrugstraktorer, forordning (EU) nr. 168/2013 om 
godkendelse og markedsovervågning af to- og trehjulede køretøjer samt quadricykler og 
direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj fastsættes særlige forpligtelser for de 
forskellige erhvervsdrivende, hvis ansvar er forskelligt i henhold til deres stilling i 
forsyningskæden.

Ændringsforslag 194
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 8 b (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8b
Fabrikanternes forpligtelser

1. Når fabrikanten bringer sine produkter 
i omsætning, skal han sikre, at de er 
konstrueret og fremstillet i 
overensstemmelse med den relevante EU-
lovgivning.
2. Fabrikanten skal i overensstemmelse 
med de potentielle risici ved produktet 
indføre et passende 
kvalitetsstyringssystem for at sikre, at 
produkterne overholder reglerne og er 
sikre. Fabrikanten foretager 
stikprøvekontrol af produkter, der er gjort
tilgængelige på markedet, undersøger 
klager og fører register over klager, 
produkter, der ikke opfylder kravene, og 
tilbagekaldelse af produkter og holder 
distributørerne orienteret om en sådan 
overvågning.
3. Fabrikanten udarbejder den 
nødvendige tekniske dokumentation i 
overensstemmelse med den relevante EU-
harmoniseringslovgivning.
4. Fabrikanten opbevarer i en periode på 
ti år efter, at produktet er blevet bragt i 
omsætning, den tekniske dokumentation 
og stiller den til rådighed for 
markedsovervågningsmyndighederne 
efter begrundet anmodning.
5. Fabrikanten sikrer, at hans produkter 
er forsynet med et type-, parti- eller 
serienummer eller en anden form for 
angivelse, ved hjælp af hvilken produktet 
kan identificeres, og som er klart synlig 
og letlæselig, eller, hvis dette på grund af 
produktets størrelse eller art ikke er 
muligt, at de krævede oplysninger 
fremgår af emballagen eller af et 
dokument, der følger med produktet.
6. Fabrikantens navn, registrerede 
firmanavn eller registrerede varemærke 
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og kontaktadresse skal fremgå af 
produktet eller, hvis dette ikke er muligt, 
af emballagen eller af et dokument, der 
følger med produktet. Adressen skal 
angive et enkelt sted, hvor fabrikanten 
kan kontaktes.
7. Hvis fabrikanten finder eller har grund 
til at tro, at et produkt, som han har bragt 
i omsætning, udgør en risiko, herunder 
ikke er i overensstemmelse med den 
relevante EU-harmoniseringslovgivning, 
skal han straks træffe de nødvendige 
foranstaltninger for at bringe produktet i 
overensstemmelse med lovgivningen eller 
om nødvendigt trække det tilbage eller 
kalde det tilbage. Endvidere orienterer 
fabrikanten straks, hvis produktet udgør 
en alvorlig risiko, de kompetente 
nationale myndigheder i de 
medlemsstater, hvor han har gjort 
produktet tilgængeligt, herom og giver 
nærmere oplysninger, navnlig om 
risikoen og eventuelle trufne korrigerende 
foranstaltninger.

Or. en

Begrundelse

Præcisering af de forskellige erhvervsdrivendes forpligtelser og ansvar i henhold til 
lovgivningen.

Ændringsforslag 195
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 8 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8c
Den enkelte bemyndigede repræsentants 

forpligtelser
Med henblik på markedsovervågning 
varetager den enkelte bemyndigede 
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repræsentant de opgaver, der er angivet i 
fuldmagten fra fabrikanten.
Forpligtelserne i henhold til artikel [8a, 
stk. 1 - Fabrikantens generelle 
forpligtelser] og udarbejdelsen af teknisk 
dokumentation kan ikke være en del af 
den enkelte bemyndigede repræsentants 
fuldmagt.
Fuldmagten sætter som minimum den 
enkelte bemyndigede repræsentant i stand 
til:
a) at sørge for, at EF-
overensstemmelseserklæringen og den 
tekniske dokumentation står til rådighed 
for de nationale tilsynsmyndigheder
b) på grundlag af en begrundet 
anmodning fra en kompetent national 
myndighed at give denne al den 
information og dokumentation, der er 
nødvendig for at konstatere et produkts 
overensstemmelse med EU-
harmoniseringslovgivningen
c) at samarbejde med de nationale 
kompetente myndigheder, hvis disse 
anmoder herom, om foranstaltninger, der 
træffes for at fjerne risiciene ved de 
produkter, der er omfattet af hans 
fuldmagt.

Or. en

Ændringsforslag 196
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 8 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8d
Bemyndigede repræsentanter

1. En fabrikant, der er etableret uden for 
Unionen, udpeger en bemyndiget 
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repræsentant, der er etableret i Unionen, 
med henblik på markedsovervågning.
2. Med henblik på markedsovervågning 
varetager den bemyndigede repræsentant 
de opgaver, der er angivet i fuldmagten 
fra fabrikanten. Fuldmagten skal som 
minimum sætte den bemyndigede 
repræsentant i stand til:
a) på grundlag af en begrundet 
anmodning fra en 
markedsovervågningsmyndighed at give 
denne al den information og 
dokumentation, der er nødvendig for at 
konstatere et produkts overensstemmelse 
med lovgivningen
b) at samarbejde med 
markedsovervågningsmyndighederne, 
hvis disse anmoder herom, om 
foranstaltninger, der træffes for at fjerne 
risiciene ved de produkter, der er omfattet 
af hans fuldmagt.

Or. en

Begrundelse

Præcisering af de bemyndigede repræsentanters forpligtelser og ansvar, som det foreslås, at 
fabrikanter, der er etableret uden for Unionen, skal udpege. Ændring af ordførerens 
ændringsforslag 36.

Ændringsforslag 197
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 8 e (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8e
Importørernes generelle forpligtelser

1. En importør må kun markedsføre 
produkter, der opfylder kravene, og sikre 
produkter.
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2. Før han markedsfører et produkt, skal 
importøren sikre, at fabrikanten har 
udarbejdet den tekniske dokumentation, 
at produktet er forsynet med den 
nødvendige CE-mærkning, og at det er 
ledsaget af de krævede dokumenter.
3. Hvis en importør finder eller har grund 
til at tro, at et produkt ikke er i 
overensstemmelse med den relevante EU-
lovgivning, bringer han det ikke i 
omsætning. Endvidere skal importøren, 
når han finder eller har grund til at tro, at 
produktet udgør en alvorlig risiko, 
underrette fabrikanten og 
markedsovervågningsmyndighederne 
herom. For typegodkendte produkter 
underretter han også den godkendende 
myndighed, som har udstedt 
godkendelsen, herom.

Or. en

Ændringsforslag 198
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 8 f (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8f
Importørernes forpligtelser

1. Før han bringer et produkt i 
omsætning, skal importøren sikre, at 
produktet er i overensstemmelse med den 
relevante EU-lovgivning.
2. Hvis en importør finder eller har grund 
til at tro, at et produkt udgør en alvorlig 
risiko, herunder ikke er i 
overensstemmelse med den relevante EU-
harmoniseringslovgivning, må han ikke 
bringe produktet i omsætning, før det er 
bragt i overensstemmelse med gældende 
krav. Endvidere skal importøren, når 
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produktet udgør en alvorlig risiko, 
underrette fabrikanten og 
markedsovervågningsmyndighederne i 
den medlemsstat, hvor han er etableret, 
herom.
3. Importørens navn, registrerede 
firmanavn eller registrerede varemærke 
og kontaktadresse skal fremgå af 
produktet eller, hvis dette ikke er muligt, 
af emballagen eller af et dokument, der 
følger med produktet. Importøren sikrer, 
at ingen supplerende mærkning skjuler 
oplysningerne i fabrikantens mærkning.
4. I overensstemmelse med de potentielle 
risici ved produktet skal importøren 
indføre et passende 
kvalitetsstyringssystem for at sikre, at de 
importerede produkter overholder 
reglerne og er sikre. Importøren foretager 
stikprøvekontrol af markedsførte 
produkter, undersøger klager og fører 
register over klager, produkter, der ikke 
opfylder kravene, og tilbagekaldelse af 
produkter og holder fabrikanten og 
distributørerne orienteret om en sådan 
overvågning.
5. Hvis importøren finder eller har grund 
til at tro, at et produkt, han har bragt i 
omsætning, udgør en risiko, herunder 
ikke er i overensstemmelse med den 
relevante EU-harmoniseringslovgivning, 
skal han straks træffe de nødvendige 
foranstaltninger for at bringe produktet i 
overensstemmelse med lovgivningen eller 
om nødvendigt trække det tilbage eller 
kalde det tilbage. Endvidere orienterer 
importøren straks, hvis produktet udgør 
en alvorlig risiko, de kompetente 
nationale myndigheder i de 
medlemsstater, hvor han har gjort 
produktet tilgængeligt, herom og giver 
nærmere oplysninger, navnlig om 
risikoen og eventuelle trufne korrigerende 
foranstaltninger.
6. Importøren opbevarer i en periode på ti 
år efter, at produktet er blevet bragt i 
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omsætning, den tekniske dokumentation 
og stiller den til rådighed for 
markedsovervågningsmyndighederne 
efter begrundet anmodning.

Or. en

Begrundelse

Præcisering af de forskellige erhvervsdrivendes forpligtelser og ansvar i henhold til 
lovgivningen.

Ændringsforslag 199
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 8 g (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8g
Distributørernes generelle forpligtelser

1. Distributøren skal, når han gør et 
produkt tilgængeligt på markedet, handle 
med fornøden omhu over for kravene i 
EU-lovgivningen.
Distributøren skal, før han gør et produkt 
tilgængeligt på markedet, kontrollere, at 
det er forsynet med den krævede 
lovpligtige mærkning eller i givet fald det 
krævede typegodkendelsesmærke, og at 
det er ledsaget af den nødvendige 
dokumentation, der viser, at produktet 
opfylder de gældende krav, herunder i 
givet fald mærkningsoplysninger, og af en 
brugsanvisning og sikkerhedsoplysninger 
på det eller de officielle i den medlemsstat, 
hvor produktet skal gøres tilgængeligt på 
markedet.
2. Distributøren fremlægger alle 
nødvendige oplysninger for 
markedsovervågningsmyndighederne, 
herunder oplysninger, som muliggør en 
nøjagtig identifikation af produktet og gør 
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det lettere at spore produktet.

Or. en

Ændringsforslag 200
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 8 h (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8h
Distributørernes forpligtelser

1. Hvis en distributør finder eller har 
grund til at tro, at et produkt udgør en 
alvorlig risiko, herunder ikke er i 
overensstemmelse med den relevante EU-
harmoniseringslovgivning, må han ikke 
gøre produktet tilgængeligt på markedet, 
før det er bragt i overensstemmelse med 
gældende krav. Endvidere skal 
distributøren, når produktet udgør en 
alvorlig risiko, underrette fabrikanten 
eller importøren herom samt 
markedsovervågningsmyndigheden i den 
medlemsstat, hvor distributøren er 
etableret.
2. Hvis distributøren finder eller har 
grund til at tro, at et produkt, han har 
bragt i omsætning, udgør en risiko, 
herunder ikke er i overensstemmelse med 
den relevante EU-
harmoniseringslovgivning, skal han 
straks træffe de nødvendige 
foranstaltninger for at bringe produktet i 
overensstemmelse med lovgivningen eller 
om nødvendigt trække det tilbage eller 
kalde det tilbage. Endvidere orienterer 
importøren straks, hvis produktet udgør 
en alvorlig risiko, 
markedsovervågningsmyndighederne i de 
medlemsstater, hvor han har gjort 
produktet tilgængeligt, herom og giver 
nærmere oplysninger, navnlig om 
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risikoen og eventuelle trufne korrigerende 
foranstaltninger.
3. Når distributøren er blevet anmodet om 
den tekniske dokumentation, tager han 
skridt til enten selv at indhente 
dokumentationen og videregive den til 
myndigheden eller at sørge for, at 
fabrikanten sender dokumentationen 
direkte til myndigheden. I sidstnævnte 
tilfælde forbliver distributøren ansvarlig 
og kan pålægges sanktioner, hvis 
dokumentationen ikke når frem til 
myndigheden. Når distributøren har 
modtaget en begrundet anmodning, kan 
han kontakte importøren, fabrikanten 
eller den bemyndigede repræsentant med 
henblik på at indhente dokumentationen 
eller sørge for, at den sendes direkte til 
myndigheden. Distributørens forpligtelse 
til at stille den tekniske dokumentation til 
rådighed for en myndighed efter en 
begrundet anmodning omfatter ikke en 
forpligtelse til at opbevare den.

Or. en

Begrundelse

De forskellige erhvervsdrivendes forpligtelser og ansvar i henhold til lovgivningen bør 
præciseres. Præciseringen i punkt 4 giver fabrikanten mulighed for at sikre, at fortrolige 
forretningsoplysninger i den tekniske dokumentation ikke systematisk videregives til 
distributører, som er potentielle konkurrenter, og at de forbliver fortrolige.

Ændringsforslag 201
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 8 i (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8i
Produkters formelle manglende 

overholdelse
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1. Hvis 
markedsovervågningsmyndighederne 
konstaterer et af følgende tilfælde af 
formel manglende overholdelse i 
forbindelse med et produkt, der er 
omfattet af EU-
harmoniseringslovgivning, skal de kræve, 
at den erhvervsdrivende afhjælper den 
formelle manglende overholdelse:
a) CE-mærkningen eller andre 
mærkninger fastsat i EU-
harmoniseringslovgivning er ikke blevet 
anbragt eller er ikke blevet anbragt 
korrekt
b) EU-overensstemmelseserklæringen er, 
hvis den er påkrævet, ikke udarbejdet eller 
er ikke udarbejdet korrekt
c) den tekniske dokumentation er ikke 
fuldstændig eller ikke til rådighed
d) den krævede mærkning eller 
brugsvejledning er ikke fuldstændig eller 
mangler.
2. Hvis den erhvervsdrivende ikke 
afhjælper den formelle manglende 
overholdelse, jf. stk. 1, sikrer 
markedsovervågningsmyndighederne, at 
produktet trækkes tilbage eller kaldes 
tilbage.

Or. en

Begrundelse

Det er ikke hensigtsmæssigt at skabe en automatisk årsagssammenhæng mellem et forhold 
med formel manglende overholdelse og eksistensen af en væsentlig risiko. Det foreslås derfor 
at behandle tilfælde med formel manglende overholdelse separat, hvilket ikke udelukker, at 
der foretages en risikovurdering.

Ændringsforslag 202
Heide Rühle

Forslag til forordning
Artikel 9 – overskrift
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Produkter, der udgør en risiko Procedurer til håndtering af produkter, 
der ikke opfylder kravene, eller produkter, 
der udgør en risiko

Or. en

Ændringsforslag 203
Ashley Fox

Forslag til forordning
Artikel 9 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Produkter, der udgør en risiko Produkter, der ikke opfylder kravene, og 
produkter, der udgør en risiko

Or. en

Ændringsforslag 204
Ashley Fox

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis 
markedsovervågningsmyndighederne i 
forbindelse med gennemførelse af de i 
artikel 6, stk. 1, omhandlede kontroller, har 
tilstrækkelig grund til at antage, at et 
produkt, der bringes i omsætning eller 
gøres tilgængeligt på markedet, eller som 
bruges i forbindelse med leveringen af en 
tjenesteydelse, kan udgøre en risiko, 
foretager de en risikovurdering for dette
produkt, idet de tager hensyn til
overvejelserne og kriterierne i artikel 13.

1. Hvis 
markedsovervågningsmyndighederne i 
forbindelse med gennemførelse af de i 
artikel 6, stk. 1, omhandlede kontroller, har 
tilstrækkelig grund til at antage, at et 
produkt, der bringes i omsætning eller 
gøres tilgængeligt på markedet, eller som 
bruges i forbindelse med leveringen af en 
tjenesteydelse, ikke opfylder kravene eller
kan udgøre en risiko, foretager de en 
risikovurdering for det pågældende
produkt, som omfatter kravene i den 
gældende EU-lovgivning, og hvis det er 
nødvendigt, overvejelserne og kriterierne i 
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artikel 13.

Or. en

Ændringsforslag 205
Heide Rühle

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis 
markedsovervågningsmyndighederne i 
forbindelse med gennemførelse af de i 
artikel 6, stk. 1, omhandlede kontroller, har 
tilstrækkelig grund til at antage, at et 
produkt, der bringes i omsætning eller 
gøres tilgængeligt på markedet, eller som 
bruges i forbindelse med leveringen af en 
tjenesteydelse, kan udgøre en risiko, 
foretager de en risikovurdering for dette 
produkt, idet de tager hensyn til 
overvejelserne og kriterierne i artikel 13.

1. Hvis 
markedsovervågningsmyndighederne i 
forbindelse med gennemførelse af de i 
artikel 6, stk. 1, omhandlede kontroller, har 
tilstrækkelig grund til at antage, at et 
produkt, der bringes i omsætning eller 
gøres tilgængeligt på markedet, eller som 
bruges i forbindelse med leveringen af en 
tjenesteydelse, kan udgøre en risiko eller 
på anden måde ikke overholder gældende 
EU-lovgivning, foretager de en vurdering
for dette produkt, idet de tager hensyn til 
overvejelserne og kriterierne i artikel 13.

Or. en

Ændringsforslag 206
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis 
markedsovervågningsmyndighederne i 
forbindelse med gennemførelse af de i 
artikel 6, stk. 1, omhandlede kontroller, har 
tilstrækkelig grund til at antage, at et 
produkt, der bringes i omsætning eller 
gøres tilgængeligt på markedet, eller som 
bruges i forbindelse med leveringen af en 

1. Hvis 
markedsovervågningsmyndighederne i 
forbindelse med gennemførelse af de i 
artikel 6, stk. 1, omhandlede kontroller, har 
tilstrækkelig grund til at antage, at et 
produkt, der bringes i omsætning eller 
gøres tilgængeligt på markedet, eller som 
bruges i forbindelse med leveringen af en 
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tjenesteydelse, kan udgøre en risiko, 
foretager de en risikovurdering for dette 
produkt, idet de tager hensyn til 
overvejelserne og kriterierne i artikel 13.

tjenesteydelse, kan udgøre en risiko og 
ikke overholder den gældende EU-
lovgivning, foretager de en risikovurdering 
for dette produkt, idet de tager hensyn til 
overvejelserne og kriterierne i artikel 13.

Or. en

Ændringsforslag 207
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis 
markedsovervågningsmyndighederne i 
forbindelse med gennemførelse af de i 
artikel 6, stk. 1, omhandlede kontroller, har 
tilstrækkelig grund til at antage, at et 
produkt, der bringes i omsætning eller 
gøres tilgængeligt på markedet, eller som 
bruges i forbindelse med leveringen af en 
tjenesteydelse, kan udgøre en risiko, 
foretager de en risikovurdering for dette 
produkt, idet de tager hensyn til 
overvejelserne og kriterierne i artikel 13.

1. Hvis 
markedsovervågningsmyndighederne i 
forbindelse med gennemførelse af de i 
artikel 6, stk. 1, omhandlede kontroller, har
fået kendskab til eller tilstrækkelig grund 
til at antage, at et produkt, der bringes i 
omsætning eller gøres tilgængeligt på 
markedet, eller som bruges i forbindelse 
med leveringen af en tjenesteydelse, kan 
udgøre en risiko, foretager de en 
risikovurdering for dette produkt, idet de 
tager hensyn til overvejelserne og 
kriterierne i artikel 13.

Or. de

Ændringsforslag 208
Pablo Arias Echeverría

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis 
markedsovervågningsmyndighederne i 
forbindelse med gennemførelse af de i 
artikel 6, stk. 1, omhandlede kontroller, har 

1. Hvis 
markedsovervågningsmyndighederne i 
forbindelse med gennemførelse af de i 
artikel 6, stk. 1, omhandlede kontroller, har 
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tilstrækkelig grund til at antage, at et 
produkt, der bringes i omsætning eller 
gøres tilgængeligt på markedet, eller som 
bruges i forbindelse med leveringen af en 
tjenesteydelse, kan udgøre en risiko, 
foretager de en risikovurdering for dette 
produkt, idet de tager hensyn til 
overvejelserne og kriterierne i artikel 13.

tilstrækkelig grund til at antage, at et 
produkt, der bringes i omsætning eller 
gøres tilgængeligt på markedet, eller som 
bruges i forbindelse med leveringen af en 
tjenesteydelse, kan udgøre en risiko, 
foretager de en risikovurdering for dette 
produkt, idet de tager hensyn til 
overvejelserne og kriterierne i artikel 13 i 
nærværende forordning samt artikel 6 i 
forordningen om 
forbrugerproduktsikkerhed.

Or. es

Begrundelse

Risikovurderinger bør tage hensyn til de overvejelser og kriterier, der er fastsat i artikel 13, 
da denne artikel ikke omfatter risikovurdering (sikkerhedsvurdering) af ikke-harmoniserede 
produkter, da der ikke er fastsat bestemmelser herfor i denne artikel. Det foreslås derfor at 
afslutte forslaget ved at henvise til artikel 6 i forordningen om forbrugerproduktsikkerhed, da 
situationer som denne er omfattet heraf.

Ændringsforslag 209
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis 
markedsovervågningsmyndighederne i 
forbindelse med gennemførelse af de i 
artikel 6, stk. 1, omhandlede kontroller, har 
tilstrækkelig grund til at antage, at et 
produkt, der bringes i omsætning eller 
gøres tilgængeligt på markedet, eller som 
bruges i forbindelse med leveringen af en 
tjenesteydelse, kan udgøre en risiko, 
foretager de en risikovurdering for dette 
produkt, idet de tager hensyn til 
overvejelserne og kriterierne i artikel 13.

1. Hvis 
markedsovervågningsmyndighederne i 
forbindelse med gennemførelse af de i 
artikel 6, stk. 1, omhandlede kontroller, har 
tilstrækkelig grund til at antage, at et 
produkt, der bringes i omsætning eller 
gøres tilgængeligt på markedet, eller som 
bruges i forbindelse med leveringen af en 
tjenesteydelse, kan udgøre en risiko, 
foretager de en risikovurdering for dette 
produkt, idet de tager hensyn til 
overvejelserne og kriterierne i artikel 13 i 
nærværende forordning samt artikel 6 i 
forordningen om 
forbrugerproduktsikkerhed.
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Or. es

Ændringsforslag 210
Heide Rühle

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med forbehold af artikel R31 og i 
overensstemmelse med artikel R34 i bilag 
I til afgørelse nr.768/2008/EF skal en 
medlemsstat, hvis den konstaterer et af 
følgende forhold, pålægge den 
pågældende erhvervsdrivende at bringe 
den manglende overensstemmelse med 
kravene til ophør:
a) overensstemmelsesmærkningen er 
anbragt i strid med artikel [R11] eller 
artikel [R12] i afgørelse nr.768/2008/EF
b) overensstemmelsesmærkningen er ikke 
anbragt
c) EF-overensstemmelseserklæringen er 
ikke udarbejdet
d) EF-overensstemmelseserklæringen er 
ikke udarbejdet korrekt
e) den tekniske dokumentation er enten 
ikke til rådighed eller ikke fuldstændig.
Hvis der fortsat er tale om manglende 
overensstemmelse som omhandlet i stk. 1, 
skal den pågældende medlemsstat træffe 
alle nødvendige foranstaltninger for at 
begrænse eller forbyde, at produktet gøres 
tilgængeligt på markedet, eller sikre, at 
det kaldes tilbage eller trækkes tilbage fra 
markedet.

Or. en

Ændringsforslag 211
Pablo Arias Echeverría
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Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Markedsovervågningsmyndighederne tager
behørigt hensyn til alle let tilgængelige 
prøvningsresultater og risikovurderinger, 
som allerede er fortaget eller fremlagt i 
forbindelse med produktet af en 
erhvervsdrivende eller en anden person 
eller myndighed, herunder myndigheder i 
andre medlemsstater.

Markedsovervågningsmyndighederne tager 
hensyn til alle let tilgængelige og 
forståelige prøvningsresultater og 
risikovurderinger, som allerede er fortaget 
eller fremlagt i forbindelse med produktet 
af en erhvervsdrivende eller en anden 
person eller myndighed, herunder 
myndigheder i andre medlemsstater.

Or. es

Begrundelse

Ordet "behørigt" bør udgå, da det kan give anledning til forskellige fortolkninger, men til 
gengæld bør ordet "forståelige" indføres efter "let tilgængelige" for at tage hensyn til 
resultaterne af risikovurderingen.

Ændringsforslag 212
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Markedsovervågningsmyndighederne tager 
behørigt hensyn til alle let tilgængelige 
prøvningsresultater og risikovurderinger, 
som allerede er fortaget eller fremlagt i 
forbindelse med produktet af en 
erhvervsdrivende eller en anden person 
eller myndighed, herunder myndigheder i 
andre medlemsstater.

Markedsovervågningsmyndighederne tager 
behørigt hensyn til alle let tilgængelige  og 
forståelige prøvningsresultater og 
risikovurderinger, som allerede er fortaget 
eller fremlagt i forbindelse med produktet 
af en erhvervsdrivende eller en anden 
person eller myndighed, herunder 
myndigheder i andre medlemsstater.

Or. es

Ændringsforslag 213
Josef Weidenholzer
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Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Markedsovervågningsmyndighederne tager 
behørigt hensyn til alle let tilgængelige 
prøvningsresultater og risikovurderinger, 
som allerede er fortaget eller fremlagt i 
forbindelse med produktet af en 
erhvervsdrivende eller en anden person 
eller myndighed, herunder myndigheder i 
andre medlemsstater.

Markedsovervågningsmyndighederne tager 
behørigt hensyn til alle let tilgængelige og 
objektive prøvningsresultater og 
risikovurderinger, som allerede er fortaget 
eller fremlagt i forbindelse med produktet 
af en erhvervsdrivende eller en anden 
person eller myndighed, herunder 
myndigheder i andre medlemsstater.

Or. de

Ændringsforslag 214
Heide Rühle

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I forbindelse med et produkt, der er 
omfattet af EU-
harmoniseringslovgivning, giver formel 
manglende overholdelse af denne 
lovgivning 
markedsovervågningsmyndighederne 
tilstrækkelig grund til at antage, at 
produktet kan udgøre en risiko i følgende 
tilfælde:

udgår

a) CE-mærkningen eller andre 
mærkninger, der kræves i henhold til EU-
harmoniseringslovgivningen, er ikke 
anbragt eller er ikke anbragt korrekt
b) hvis der kræves en EU-
overensstemmelseserklæring, er en sådan 
ikke udarbejdet, eller den er ikke 
udarbejdet korrekt
c) den tekniske dokumentation er 
ufuldstændig eller ikke til rådighed
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d) den krævede mærkning eller de 
krævede brugsanvisninger er 
ufuldstændig(e) eller mangler.
Uanset om risikovurderingen viser, at 
produktet faktisk udgør en risiko, kræver 
markedsovervågningsmyndighederne, at 
den erhvervsdrivende afhjælper den 
formelle manglende overholdelse. Hvis 
den erhvervsdrivende ikke gør dette, 
sikrer 
markedsovervågningsmyndighederne, at 
produktet trækkes tilbage eller kaldes 
tilbage.

Or. en

Ændringsforslag 215
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I forbindelse med et produkt, der er 
omfattet af EU-
harmoniseringslovgivning, giver formel 
manglende overholdelse af denne 
lovgivning 
markedsovervågningsmyndighederne 
tilstrækkelig grund til at antage, at 
produktet kan udgøre en risiko i følgende 
tilfælde:

udgår

a) CE-mærkningen eller andre 
mærkninger, der kræves i henhold til EU-
harmoniseringslovgivningen, er ikke 
anbragt eller er ikke anbragt korrekt
b) hvis der kræves en EU-
overensstemmelseserklæring, er en sådan 
ikke udarbejdet, eller den er ikke 
udarbejdet korrekt
c) den tekniske dokumentation er 
ufuldstændig eller ikke til rådighed
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d) den krævede mærkning eller de 
krævede brugsanvisninger er 
ufuldstændig(e) eller mangler.
Uanset om risikovurderingen viser, at 
produktet faktisk udgør en risiko, kræver 
markedsovervågningsmyndighederne, at 
den erhvervsdrivende afhjælper den 
formelle manglende overholdelse. Hvis 
den erhvervsdrivende ikke gør dette, 
sikrer 
markedsovervågningsmyndighederne, at 
produktet trækkes tilbage eller kaldes 
tilbage.

Or. en

Begrundelse

Det virker ikke hensigtsmæssigt at betragte formel manglende overholdelse som en 
tilstrækkelig grund til at antage, at produktet kan udgøre en risiko. Det foreslås derfor at 
behandle tilfælde af formel manglende overholdelse separat. Teksten er blevet tilpasset og 
flyttet til en ny artikel 8a.

Ændringsforslag 216
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I forbindelse med et produkt, der er 
omfattet af EU-harmoniseringslovgivning,
giver formel manglende overholdelse af 
denne lovgivning 
markedsovervågningsmyndighederne 
tilstrækkelig grund til at antage, at 
produktet kan udgøre en risiko i følgende 
tilfælde:

I forbindelse med et produkt, der er 
omfattet af EU-harmoniseringslovgivning,
kan formel manglende overholdelse af 
denne lovgivning give
markedsovervågningsmyndighederne 
tilstrækkelig grund til at antage, at 
produktet kan udgøre en risiko i følgende 
tilfælde:

Or. de

Begrundelse

Det er op til markedsovervågningsmyndighederne at afgøre, om et produkt udgør en risiko.
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Ændringsforslag 217
Pablo Arias Echeverría

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I forbindelse med et produkt, der er 
omfattet af EU-
harmoniseringslovgivning, giver formel 
manglende overholdelse af denne 
lovgivning
markedsovervågningsmyndighederne 
tilstrækkelig grund til at antage, at 
produktet kan udgøre en risiko i følgende 
tilfælde:

I forbindelse med et produkt giver formel 
manglende overholdelse af EU-lovgivning
markedsovervågningsmyndighederne 
tilstrækkelig grund til at antage, at 
produktet kan udgøre en risiko i følgende 
tilfælde:

Or. es

Begrundelse

Formel manglende overholdelse bør udvides til at gælde alle produkter, herunder ikke-
harmoniserede produkter, da der i forordningen om forbrugerproduktsikkerhed er fastsat et 
krav om at tilvejebringe teknisk dokumentation, der bekræfter sikkerheden af det produkt, der 
bringes på markedet, identificerer de erhvervsdrivende og indeholder instruktioner og 
advarsler vedrørende produktet, hvis dette er relevant.

Ændringsforslag 218
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) produktet eller enhver præsentation af 
produktet er uden tilladelse forsynet med 
et mærke, der er identisk med eller ligner 
det registrerede varemærke for dette 
produkt, og som derfor ikke garanterer 
produktets ægthed eller oprindelse

Or. en
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Ændringsforslag 219
Constance Le Grip

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) produktet eller enhver præsentation af 
produktet er uden tilladelse forsynet med 
et mærke, der er identisk med eller ligner 
det registrerede varemærke for dette 
produkt, og som derfor ikke garanterer 
produktets ægthed eller oprindelse

Or. fr

Ændringsforslag 220
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset om risikovurderingen viser, at 
produktet faktisk udgør en risiko, kræver 
markedsovervågningsmyndighederne, at
den erhvervsdrivende afhjælper den 
formelle manglende overholdelse. Hvis den 
erhvervsdrivende ikke gør dette, sikrer
markedsovervågningsmyndighederne, at 
produktet trækkes tilbage eller kaldes 
tilbage.

Uanset om risikovurderingen viser, at 
produktet faktisk udgør en risiko, skal den 
erhvervsdrivende afhjælpe den formelle 
manglende overholdelse. Hvis den 
erhvervsdrivende ikke gør dette, kan
markedsovervågningsmyndighederne
sikre, at produktet trækkes tilbage eller 
kaldes tilbage. For mindre overtrædelser 
kan der gives en advarsel eller udstedes en 
bøde.

Or. de

Begrundelse

Markedsovervågningsmyndighederne bør kunne sanktionere mindre overtrædelser.
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Ændringsforslag 221
Ashley Fox

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset om risikovurderingen viser, at 
produktet faktisk udgør en risiko, kræver 
markedsovervågningsmyndighederne, at 
den erhvervsdrivende afhjælper den 
formelle manglende overholdelse. Hvis den 
erhvervsdrivende ikke gør dette, sikrer
markedsovervågningsmyndighederne, at 
produktet trækkes tilbage eller kaldes 
tilbage.

Uanset om risikovurderingen viser, at 
produktet faktisk udgør en risiko, kræver 
markedsovervågningsmyndighederne, at 
den erhvervsdrivende afhjælper den 
formelle manglende overholdelse. Hvis den 
erhvervsdrivende ikke gør dette, kan
markedsovervågningsmyndighederne om 
nødvendigt trække eller kalde det 
pågældende produkt tilbage, indtil den 
manglende overholdelse er afhjulpet.

Or. en

Begrundelse

Produkter, som kun er genstand for mindre overtrædelser, bør ikke behandles på samme 
måde som produkter, der udgør en generel risiko.

Ændringsforslag 222
Othmar Karas

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset om risikovurderingen viser, at 
produktet faktisk udgør en risiko, kræver 
markedsovervågningsmyndighederne, at 
den erhvervsdrivende afhjælper den 
formelle manglende overholdelse. Hvis den 
erhvervsdrivende ikke gør dette, sikrer 
markedsovervågningsmyndighederne, at 
produktet trækkes tilbage eller kaldes 
tilbage.

Uanset om risikovurderingen viser, at 
produktet faktisk udgør en risiko, kræver 
markedsovervågningsmyndighederne, at 
den erhvervsdrivende afhjælper den 
formelle manglende overholdelse. Hvis den 
erhvervsdrivende ikke gør dette, sikrer 
markedsovervågningsmyndighederne, at 
produktet trækkes tilbage eller kaldes 
tilbage. Der kan gives advarsler og 
udstedes bøder i tilfælde af overtrædelser.

Or. en
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Ændringsforslag 223
Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset om risikovurderingen viser, at 
produktet faktisk udgør en risiko, kræver 
markedsovervågningsmyndighederne, at 
den erhvervsdrivende afhjælper den 
formelle manglende overholdelse. Hvis den 
erhvervsdrivende ikke gør dette, sikrer 
markedsovervågningsmyndighederne, at 
produktet trækkes tilbage eller kaldes 
tilbage.

Uanset om risikovurderingen viser, at 
produktet faktisk udgør en risiko, kræver 
markedsovervågningsmyndighederne, at 
den erhvervsdrivende, der første gang 
bragte det pågældende produkt på 
markedet, afhjælper den formelle 
manglende overholdelse. Hvis den 
erhvervsdrivende ikke gør dette, sikrer 
markedsovervågningsmyndighederne, at 
produktet trækkes tilbage eller kaldes 
tilbage.

Or. it

Ændringsforslag 224
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset om risikovurderingen viser, at 
produktet faktisk udgør en risiko, kræver 
markedsovervågningsmyndighederne, at 
den erhvervsdrivende afhjælper den 
formelle manglende overholdelse. Hvis den 
erhvervsdrivende ikke gør dette, sikrer 
markedsovervågningsmyndighederne, at 
produktet trækkes tilbage eller kaldes 
tilbage.

Uanset om risikovurderingen viser, at 
produktet faktisk udgør en risiko, kræver 
markedsovervågningsmyndighederne, at 
den erhvervsdrivende, der første gang 
bragte det pågældende produkt på 
markedet, afhjælper den formelle 
manglende overholdelse. Hvis den 
erhvervsdrivende ikke gør dette, sikrer 
markedsovervågningsmyndighederne, at 
produktet trækkes tilbage eller kaldes 
tilbage.

Or. it
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Ændringsforslag 225
Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis markedsovervågningsmyndighederne 
finder, at et produkt udgør en risiko, 
fastsætter de straks de nødvendige 
korrigerende foranstaltninger, som den 
relevante erhvervsdrivende skal træffe for 
at imødegå denne risiko inden for en fastsat 
frist, jf. dog artikel 10, stk. 4. 
Markedsovervågningsmyndighederne kan 
rette henstillinger til eller aftale med den 
relevante erhvervsdrivende, hvilke 
korrigerende foranstaltninger der skal 
træffes.

Hvis markedsovervågningsmyndighederne 
finder, at et produkt udgør en risiko, 
fastsætter de straks de nødvendige 
korrigerende foranstaltninger, som den 
relevante ansvarlige for, at produktet 
første gang blev bragt på markedet, skal 
træffe for at imødegå denne risiko inden 
for en fastsat frist, jf. dog artikel 10, stk. 4. 
Markedsovervågningsmyndighederne kan 
rette henstillinger til eller aftale med den 
relevante ansvarlige for det pågældende 
produkts første markedsføring, hvilke 
korrigerende foranstaltninger der skal 
træffes.

Or. it

Ændringsforslag 226
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis markedsovervågningsmyndighederne 
finder, at et produkt udgør en risiko, 
fastsætter de straks de nødvendige 
korrigerende foranstaltninger, som den 
relevante erhvervsdrivende skal træffe for 
at imødegå denne risiko inden for en fastsat 
frist, jf. dog artikel 10, stk. 4. 
Markedsovervågningsmyndighederne kan 
rette henstillinger til eller aftale med den 
relevante erhvervsdrivende, hvilke 
korrigerende foranstaltninger der skal 

Hvis markedsovervågningsmyndighederne 
finder, at et produkt udgør en risiko, 
fastsætter de straks de nødvendige 
korrigerende foranstaltninger, som den 
relevante ansvarlige for, at produktet 
første gang blev bragt på markedet, skal 
træffe for at imødegå denne risiko inden 
for en fastsat frist, jf. dog artikel 10, stk. 4. 
Markedsovervågningsmyndighederne kan 
rette henstillinger til eller aftale med den 
relevante ansvarlige for det pågældende 
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træffes. produkts første markedsføring, hvilke 
korrigerende foranstaltninger der skal 
træffes.

Or. it

Ændringsforslag 227
Pablo Arias Echeverría

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis markedsovervågningsmyndighederne 
finder, at et produkt udgør en risiko, 
fastsætter de straks de nødvendige 
korrigerende foranstaltninger, som den 
relevante erhvervsdrivende skal træffe for 
at imødegå denne risiko inden for en fastsat 
frist, jf. dog artikel 10, stk. 4. 
Markedsovervågningsmyndighederne kan 
rette henstillinger til eller aftale med den 
relevante erhvervsdrivende, hvilke 
korrigerende foranstaltninger der skal 
træffes.

Hvis markedsovervågningsmyndighederne 
finder, at et produkt udgør en risiko, 
fastsætter de straks de nødvendige 
korrigerende foranstaltninger, som den 
relevante erhvervsdrivende skal træffe for 
at imødegå denne risiko inden for en fastsat 
frist, hvor vedkommende kan gennemføre 
de korrigerende foranstaltninger og blive 
hørt ved at fremlægge eventuelle 
indsigelser, hvis dette er relevant, jf. dog 
artikel 10, stk. 4

Or. es

Begrundelse

I dette afsnit ses tre begreber med vidt forskellige betydninger, for at 
overvågningsmyndighederne fastsætter korrigerende foranstaltninger: "fastsætter de" straks 
over for den erhvervsdrivende, "rette henstilling til" den erhvervsdrivende eller "aftale med" 
vedkommende. Dette giver anledninger til meget forskellige fortolkninger af et så vigtigt 
område som vedtagelsen af foranstaltninger vedrørende risikoprodukter. Sidste punkt bør 
udgå. Overvågningsmyndigheden vedtager foranstaltninger til begrænsning af 
markedsførelsen af produktet, og det er den erhvervsdrivende selv, der beslutter, hvilke 
foranstaltninger der skal træffes for at forhindre, at produktet udgør en risiko, og hvorvidt 
problemet kan afhjælpes eller ej, eller om produktet skal destrueres, hvilket afhænger af 
produktet, samt hvilke overtrædelser der er tale om. På den anden side skal den fastsatte frist, 
der er givet den erhvervsdrivende, opfattes som en frist til at overveje den pågældende 
situation og vedtage, hvilke foranstaltninger der skal træffes, og om nødvendigt blive hørt, 
hvis vedkommende ønsker at bevise, at deres produkt er sikkert ved at fremlægge de 
argumenter og dokumentation, som skønnes relevant. Ikke alle erhvervsdrivende har samme 
ansvar, og det vil være svært for en distributør at gennemføre en risikovurdering.
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Ændringsforslag 228
Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den erhvervsdrivende sikrer, at der træffes 
alle de fornødne korrigerende 
foranstaltninger over for alle de berørte 
produkter, som han har gjort tilgængelige 
på markedet i hele Unionen.

Den ansvarlige for et produkts første 
markedsføring sikrer, at der træffes alle de 
fornødne korrigerende foranstaltninger 
over for alle de berørte produkter, som han 
har gjort tilgængelige på markedet i hele 
Unionen.

Or. it

Ændringsforslag 229
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den erhvervsdrivende sikrer, at der træffes 
alle de fornødne korrigerende 
foranstaltninger over for alle de berørte 
produkter, som han har gjort tilgængelige 
på markedet i hele Unionen.

Den ansvarlige for et produkts første 
markedsføring sikrer, at der træffes alle de 
fornødne korrigerende foranstaltninger 
over for alle de berørte produkter, som han 
har gjort tilgængelige på markedet i hele 
Unionen.

Or. it

Ændringsforslag 230
Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3 – afsnit 3 – indledning



PE516.934v02-00 102/190 AM\1002709DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den erhvervsdrivende fremlægger alle de 
nødvendige oplysninger for 
markedsovervågningsmyndighederne i 
henhold til artikel 8 og navnlig følgende 
oplysninger:

Den ansvarlige for et produkts første 
markedsføring fremlægger alle de 
nødvendige oplysninger for 
markedsovervågningsmyndighederne i 
henhold til artikel 8 og navnlig følgende 
oplysninger:

Or. it

Ændringsforslag 231
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3 – afsnit 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den erhvervsdrivende fremlægger alle de 
nødvendige oplysninger for 
markedsovervågningsmyndighederne i 
henhold til artikel 8 og navnlig følgende 
oplysninger:

Den ansvarlige for et produkts første 
markedsføring fremlægger alle de 
nødvendige oplysninger for 
markedsovervågningsmyndighederne i 
henhold til artikel 8 og navnlig følgende 
oplysninger:

Or. it

Ændringsforslag 232
Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis det er muligt, identificerer
markedsovervågningsmyndighederne
produktets fabrikant eller importør og 
træffer foranstaltninger over for den 
pågældende erhvervsdrivende og over for
distributøren.

Hvis det ikke er muligt at identificere den 
ansvarlige for et produkts første 
markedsføring, træffer
markedsovervågningsmyndighederne 
foranstaltninger over for distributøren.



AM\1002709DA.doc 103/190 PE516.934v02-00

DA

Or. it

Ændringsforslag 233
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis det er muligt, identificerer
markedsovervågningsmyndighederne
produktets fabrikant eller importør og 
træffer foranstaltninger over for den 
pågældende erhvervsdrivende og over for
distributøren.

Hvis det ikke er muligt at identificere den 
ansvarlige for et produkts første 
markedsføring, træffer
markedsovervågningsmyndighederne 
foranstaltninger over for distributøren.

Or. it

Ændringsforslag 234
Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Korrigerende foranstaltninger, som de
erhvervsdrivende skal træffe over for et 
produkt, der udgør en risiko, kan omfatte:

4. Korrigerende foranstaltninger, som de
ansvarlige for den første markedsføring af
et produkt, der udgør en risiko, skal træffe,
kan omfatte:

Or. it

Ændringsforslag 235
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Korrigerende foranstaltninger, som de
erhvervsdrivende skal træffe over for et 
produkt, der udgør en risiko, kan omfatte:

4. Korrigerende foranstaltninger, som de
ansvarlige for den første markedsføring af
et produkt, der udgør en risiko, skal træffe,
kan omfatte:

Or. it

Ændringsforslag 236
Pablo Arias Echeverría

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Korrigerende foranstaltninger, som de 
erhvervsdrivende skal træffe over for et 
produkt, der udgør en risiko, kan omfatte:

4. Korrigerende foranstaltninger over for et 
produkt, der udgør en risiko, kan omfatte:

Or. es

Begrundelse

Der synes at være tale om en frivillig beslutning om korrigerende foranstaltninger for 
produkter, der udgør en risiko, som kan træffes frivilligt af de erhvervsdrivende eller blive 
pålagt af markedsovervågningsmyndighederne, og som stammer fra artikel 8.1 i direktivet om 
produktsikkerhed. Anvendelse af ordlyden "som de erhvervsdrivende skal træffe" er derfor 
forvirrende og bør udgå.

Ændringsforslag 237
Pablo Arias Echeverría

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4 – litra b – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) i tilfælde af et produkt, der kun vil 
kunne udgøre en risiko under bestemte 
forhold eller for bestemte personer, og hvor 
der ikke er taget højde for en sådan risiko i 

b) i tilfælde af et produkt, der kun vil 
kunne udgøre en risiko under bestemte 
forhold eller for bestemte personer, og hvor 
der ikke er taget højde for en sådan risiko i 
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kravene i EU-
harmoniseringslovgivningen:

kravene i EU-lovgivningen:

Or. es

Begrundelse

Det fremgår ikke klart, at den finder anvendelse på alle produkter, og det foreslås derfor at 
lade ordet "harmonisering" udgå.

Ændringsforslag 238
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4 – litra b – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) at personer, der udsættes for risikoen,
rettidigt og på passende måde advares 
mod denne risiko ved udsendelse af særlige 
advarsler

iii) at personer, der udsættes for risikoen,
omgående advares mod denne risiko ved 
udsendelse af særlige advarsler

Or. en

Ændringsforslag 239
Pablo Arias Echeverría

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4 – litra b – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) at personer, der udsættes for risikoen,
rettidigt og på passende måde advares mod 
denne risiko ved udsendelse af særlige 
advarsler

iii) at personer, der udsættes for risikoen,
straks og på passende måde advares mod 
denne risiko ved udsendelse af særlige 
advarsler

Or. es

Begrundelse

I litra b), nr. iii), foreslås det at erstatte "rettidigt" med "straks", som det forekommer i det 
gældende direktiv om produktsikkerhed i almindelighed (DPSA).
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Ændringsforslag 240
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4 – litra b – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) at personer, der udsættes for risikoen,
rettidigt og på passende måde advares mod 
denne risiko ved udsendelse af særlige 
advarsler

iii) at personer, der udsættes for risikoen,
straks og på passende måde advares mod 
denne risiko ved udsendelse af særlige 
advarsler

Or. es

Ændringsforslag 241
Pablo Arias Echeverría

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4 – litra d – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) at det forhindres, at produktet bringes i 
omsætning eller gøres tilgængeligt på 
markedet

i) at det straks forhindres, at produktet 
bringes i omsætning eller gøres 
tilgængeligt på markedet

Or. es

Begrundelse

Ved at inkludere ordet "straks" fremgår det, at der er tale om produkter, der udgør en 
alvorlig risiko, ligesom i DPSA.

Ændringsforslag 242
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4 – litra d – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) at det forhindres, at produktet bringes i i) at det straks forhindres, at produktet 
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omsætning eller gøres tilgængeligt på 
markedet

bringes i omsætning eller gøres 
tilgængeligt på markedet

Or. es

Ændringsforslag 243
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4 – litra d – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) at produktet trækkes tilbage eller kaldes 
tilbage, og at offentligheden advares om 
den forbundne risiko

ii) at produktet trækkes tilbage eller kaldes 
tilbage, og at offentligheden omgående
advares om den forbundne risiko i en 
passende form

Or. de

Ændringsforslag 244
Heide Rühle

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen kan vedtage 
gennemførelsesretsakter, der fastsætter 
vilkårene for fremlæggelsen af 
oplysninger i overensstemmelse med stk. 
3, tredje afsnit, idet den sørger for, at 
systemet er effektivt og fungerer 
tilfredsstillende. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 32, stk. 
2.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 245
Constance Le Grip

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis det ikke er muligt for 
markedsovervågningsmyndighederne at 
fastslå den relevante erhvervsdrivendes 
identitet, eller hvis en erhvervsdrivende 
ikke har truffet de nødvendige korrigerende 
foranstaltninger i henhold til artikel 9, stk. 
3, inden for den fastsatte frist, træffer 
markedsovervågningsmyndighederne alle 
nødvendige foranstaltninger for at imødegå 
den risiko, som produktet udgør.

1. Hvis det ikke er muligt for 
markedsovervågningsmyndighederne at 
fastslå den relevante erhvervsdrivendes 
identitet, eller hvis en erhvervsdrivende 
ikke har opfyldt sin pligt til at udvise 
ansvarlighed eller ikke har truffet de 
nødvendige korrigerende foranstaltninger i 
henhold til artikel 9, stk. 3, inden for den 
fastsatte frist, træffer 
markedsovervågningsmyndighederne alle 
nødvendige foranstaltninger for at imødegå 
den risiko, som produktet udgør.

Or. fr

Ændringsforslag 246
Wim van de Camp

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Markedsovervågningsmyndighederne kan 
destruere eller på anden vis ubrugeliggøre 
et produkt, der udgør en risiko, hvis de 
anser det for nødvendigt og rimeligt. De 
kan kræve, at de relevante
erhvervsdrivende afholder udgifterne til en 
sådan foranstaltning.

Markedsovervågningsmyndighederne kan 
destruere eller på anden vis ubrugeliggøre 
et produkt, der udgør en risiko, hvis de 
anser det for nødvendigt og rimeligt. Alle 
markedsovervågningsmyndighedens 
udgifter i forbindelse med anvendelsen af 
denne bestemmelse (destruktion af 
produkter, udført arbejde etc.) afholdes af 
den erhvervsdrivende, med mindre 
markedsovervågningsmyndigheden anser 
det for uforholdsmæssigt; i så fald kan 
den beslutte, at den erhvervsdrivende kun 
skal afholde en af udgifterne.

Or. en



AM\1002709DA.doc 109/190 PE516.934v02-00

DA

Begrundelse

Hvis udgifterne til tests/destruktion i første omgang betales af 
markedsovervågningsmyndighederne og derefter viderefaktureres til useriøse aktører, ligger 
risikoen hos markedsovervågningsmyndighederne, indtil den erhvervsdrivende har betalt. 
Udgifterne bør faktureres direkte til de useriøse aktører af de tjenesteydere, som udfører tests 
eller destruktion, for at undgå de indefrysende virkninger, som den finansielle risiko kunne 
have for markedsovervågningsmyndighederne. Det vil også - hvilket er vigtigere - mindske 
markedsovervågningsmyndighedernes usikkerhed med hensyn til deres egne udgifter. De vil 
dermed kunne træffe de rigtige foranstaltninger uden unødvendige bekymringer om 
anvendelsen af deres midler.

Ændringsforslag 247
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Markedsovervågningsmyndighederne kan 
destruere eller på anden vis ubrugeliggøre 
et produkt, der udgør en risiko, hvis de 
anser det for nødvendigt og rimeligt. De
kan kræve, at de relevante 
erhvervsdrivende afholder udgifterne til 
en sådan foranstaltning.

Markedsovervågningsmyndighederne kan 
destruere eller på anden vis ubrugeliggøre 
et produkt, der udgør en risiko, hvis de 
anser det for nødvendigt og rimeligt.
Udgifterne til de af 
markedsovervågningsmyndighederne 
trufne foranstaltninger afholdes af de 
relevante erhvervsdrivende, med mindre 
markedsovervågningsmyndigheden anser 
dette for uforholdsmæssigt.

Or. de

Ændringsforslag 248
Norica Nicolai

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Markedsovervågningsmyndighederne kan 
destruere eller på anden vis ubrugeliggøre 
et produkt, der udgør en risiko, hvis de 

Markedsovervågningsmyndighederne kan 
destruere eller på anden vis ubrugeliggøre 
et produkt, der udgør en risiko, hvis de 
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anser det for nødvendigt og rimeligt. De 
kan kræve, at de relevante 
erhvervsdrivende afholder udgifterne til en 
sådan foranstaltning.

anser det for nødvendigt og rimeligt. Hvis 
den relevante erhvervsdrivende er 
identificeret, afholder han udgifterne til en 
sådan foranstaltning.

Or. en

Begrundelse

Hvis det for at eliminere risikoen er nødvendigt at destruere et produkt eller træffe andre 
foranstaltninger for at sikre, at det ikke kan anvendes, bør den erhvervsdrivende, som har 
ansvaret for at markedsføre produktet på EU-markedet, afholde alle udgifter til operationen. 
Dette ville have en afskrækkende effekt på erhvervsdrivende og ville også lette den finansielle 
byrde for markedsovervågningsmyndighederne.

Ændringsforslag 249
Preslav Borissov

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Markedsovervågningsmyndighederne kan 
destruere eller på anden vis ubrugeliggøre 
et produkt, der udgør en risiko, hvis de 
anser det for nødvendigt og rimeligt. De
kan kræve, at de relevante 
erhvervsdrivende afholder udgifterne til en 
sådan foranstaltning.

Markedsovervågningsmyndighederne kan 
destruere eller på anden vis ubrugeliggøre 
et produkt, der udgør en risiko, hvis de 
anser det for nødvendigt og rimeligt. De 
relevante erhvervsdrivende afholder 
udgifterne til en sådan foranstaltning.

Or. en

Ændringsforslag 250
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Markedsovervågningsmyndighederne kan 
destruere eller på anden vis ubrugeliggøre 
et produkt, der udgør en risiko, hvis de 

Markedsovervågningsmyndighederne kan 
destruere eller på anden vis ubrugeliggøre 
et produkt, der udgør en risiko, hvis de 
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anser det for nødvendigt og rimeligt. De 
kan kræve, at de relevante
erhvervsdrivende afholder udgifterne til en 
sådan foranstaltning.

anser det for nødvendigt og rimeligt. De 
kan kræve, at den ansvarlige
erhvervsdrivende med ansvar for 
produktets første markedsføring afholder 
udgifterne til en sådan foranstaltning.

Or. it

Ændringsforslag 251
Pablo Arias Echeverría

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Inden der træffes en foranstaltning i 
henhold til stk. 1 i forbindelse med en 
erhvervsdrivende, der ikke har truffet de 
nødvendige korrigerende 
foranstaltninger, giver 
markedsovervågningsmyndighederne ham 
mindst 10 dage, hvor han har mulighed 
for at blive hørt.

udgår

Or. es

Begrundelse

Det er almindelig praksis, at den erhvervsdrivende efter lokaliseringen af et produkt, der kan 
udgøre en risiko, underrettes herom og gives en frist til at blive hørt, hvor vedkommende kan 
korrigere eller gøre indsigelse i overensstemmelse med artikel 21 i forordning 765/2008/E. 
Denne frist er allerede blevet givet i artikel 9.3, og en ny frist er derfor ikke acceptabel, når 
den erhvervsdrivende ikke har truffet de af overvågningsmyndigheden fastsatte nødvendige 
korrigerende foranstaltninger inden for den første frist.

Ændringsforslag 252
Constance Le Grip

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Inden der træffes en foranstaltning i 
henhold til stk. 1 i forbindelse med en 
erhvervsdrivende, der ikke har truffet de 
nødvendige korrigerende foranstaltninger, 
giver markedsovervågningsmyndighederne 
ham mindst 10 dage, hvor han har 
mulighed for at blive hørt.

3. Inden der træffes en foranstaltning i 
henhold til stk. 1 i forbindelse med en 
erhvervsdrivende, der ikke har opfyldt sin
pligt til at udvise ansvarlighed eller ikke 
har truffet de nødvendige korrigerende 
foranstaltninger, giver 
markedsovervågningsmyndighederne ham 
mindst 10 dage, hvor han har mulighed for 
at blive hørt.

Or. fr

Ændringsforslag 253
Heide Rühle

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis 
markedsovervågningsmyndighederne 
finder, at et produkt udgør en alvorlig 
risiko, træffer de alle de nødvendige 
foranstaltninger, hvilket de kan gøre uden 
først at anmode den erhvervsdrivende om 
at træffe korrigerende foranstaltninger i 
henhold til artikel 9, stk. 3, og uden at give 
den erhvervsdrivende mulighed for at blive 
hørt først. I sådanne tilfælde høres den 
erhvervsdrivende, så snart det er praktisk 
muligt.

4. Hvis 
markedsovervågningsmyndighederne 
finder, at et produkt udgør en alvorlig 
risiko, og hvis den erhvervsdrivende ikke
kan identificeres eller ikke vil træffe de 
nødvendige foranstaltninger, træffer de 
alle de nødvendige foranstaltninger, hvilket 
de kan gøre uden først at anmode den 
erhvervsdrivende om at træffe korrigerende 
foranstaltninger i henhold til artikel 9, stk. 
3, og uden at give den erhvervsdrivende 
mulighed for at blive hørt først. I sådanne 
tilfælde høres den erhvervsdrivende, så 
snart det er praktisk muligt.

Or. en

Ændringsforslag 254
Pablo Arias Echeverría
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Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 5 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) meddeles straks den erhvervsdrivende
sammen med angivelse af 
klagemuligheder i henhold til gældende 
ret i den pågældende medlemsstat

a) meddeles straks den erhvervsdrivende

Or. es

Begrundelse

Vi finder det ikke nødvendigt at forpligte overvågningsmyndigheden til at informere den 
erhvervsdrivende om de tilgængelige klagemuligheder i forbindelse med afhjælpning af 
manglende overholdelse. Overvågningsmyndigheden informerer den erhvervsdrivende om 
produktets manglende overholdelse af lovgivningen sammen med den gældende lovgivning. 
Den erhvervsdrivende beslutter selv, hvordan den manglende overholdelse skal afhjælpes. 
Denne del bør derfor udelades.

Ændringsforslag 255
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. For at beskytte brugernes interesser i 
Unionen offentliggør 
markedsovervågningsmyndighederne så 
vidt muligt oplysninger om identifikation 
af produkterne, risikoens art og de 
foranstaltninger, der er truffet for at 
forhindre, begrænse eller eliminere den 
risiko, på et særligt websted. Disse 
oplysninger offentliggøres ikke, når det er 
bydende nødvendigt at respektere 
fortrolighedskrav for at beskytte 
forretningshemmeligheder, for at beskytte 
personoplysninger i henhold til national 
lovgivning og EU-lovgivning eller for 
undgå at underminere overvågnings- og 
undersøgelsesaktiviteter.

udgår
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Or. de

Begrundelse

I forvejen findes informations- og kommunikationssystemet for markedsovervågning (ICSMS). 
Yderligere overvågningsaktiviteter for medlemsstaterne ville af tidsmæssige årsager gå ud 
over kvaliteten af overvågningen.

Ændringsforslag 256
Heide Rühle

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. For at beskytte brugernes interesser i 
Unionen offentliggør 
markedsovervågningsmyndighederne så 
vidt muligt oplysninger om identifikation 
af produkterne, risikoens art og de 
foranstaltninger, der er truffet for at 
forhindre, begrænse eller eliminere den 
risiko, på et særligt websted. Disse 
oplysninger offentliggøres ikke, når det er 
bydende nødvendigt at respektere 
fortrolighedskrav for at beskytte
forretningshemmeligheder, for at beskytte
personoplysninger i henhold til national 
lovgivning og EU-lovgivning eller for 
undgå at underminere overvågnings- og 
undersøgelsesaktiviteter.

6. For at beskytte brugernes interesser i 
Unionen offentliggør 
markedsovervågningsmyndighederne
omgående så vidt muligt oplysninger om 
identifikation af produkterne, risikoens art 
og de foranstaltninger, der er truffet for at 
forhindre, begrænse eller eliminere den 
risiko, på et særligt websted. Disse 
oplysninger offentliggøres ikke, når det er 
bydende nødvendigt at respektere 
fortrolighedskrav for at beskytte 
personoplysninger i henhold til national 
lovgivning og EU-lovgivning eller for 
undgå at underminere overvågnings- og 
undersøgelsesaktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 257
Anna Hedh

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. For at beskytte brugernes interesser i 
Unionen offentliggør 

6. For at beskytte brugernes interesser i 
Unionen offentliggør 
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markedsovervågningsmyndighederne så 
vidt muligt oplysninger om identifikation 
af produkterne, risikoens art og de 
foranstaltninger, der er truffet for at 
forhindre, begrænse eller eliminere den 
risiko, på et særligt websted. Disse 
oplysninger offentliggøres ikke, når det er 
bydende nødvendigt at respektere 
fortrolighedskrav for at beskytte 
forretningshemmeligheder, for at beskytte 
personoplysninger i henhold til national 
lovgivning og EU-lovgivning eller for 
undgå at underminere overvågnings- og 
undersøgelsesaktiviteter.

markedsovervågningsmyndighederne
omgående så vidt muligt oplysninger om 
identifikation af produkterne, risikoens art 
og de foranstaltninger, der er truffet for at 
forhindre, begrænse eller eliminere den 
risiko - som omhandlet i artikel 6, stk. 6 -
på et særligt websted.

Or. en

Ændringsforslag 258
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. For at beskytte brugernes interesser i 
Unionen offentliggør 
markedsovervågningsmyndighederne så 
vidt muligt oplysninger om identifikation 
af produkterne, risikoens art og de 
foranstaltninger, der er truffet for at 
forhindre, begrænse eller eliminere den 
risiko, på et særligt websted. Disse 
oplysninger offentliggøres ikke, når det er 
bydende nødvendigt at respektere 
fortrolighedskrav for at beskytte
forretningshemmeligheder, for at beskytte
personoplysninger i henhold til national 
lovgivning og EU-lovgivning eller for 
undgå at underminere overvågnings- og 
undersøgelsesaktiviteter.

6. For at beskytte brugernes interesser i 
Unionen offentliggør 
markedsovervågningsmyndighederne så 
vidt muligt oplysninger om identifikation 
af produkterne, risikoens art og de 
foranstaltninger, der er truffet for at 
forhindre, begrænse eller eliminere den 
risiko, på et særligt websted. Disse 
oplysninger offentliggøres ikke, når det er 
bydende nødvendigt at respektere 
fortrolighedskrav for at beskytte 
personoplysninger i henhold til national 
lovgivning og EU-lovgivning eller for 
undgå at underminere overvågnings- og 
undersøgelsesaktiviteter.

Or. de
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Ændringsforslag 259
Pablo Arias Echeverría

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. For at beskytte brugernes interesser i 
Unionen offentliggør 
markedsovervågningsmyndighederne så 
vidt muligt oplysninger om identifikation 
af produkterne, risikoens art og de 
foranstaltninger, der er truffet for at 
forhindre, begrænse eller eliminere den 
risiko, på et særligt websted. Disse 
oplysninger offentliggøres ikke, når det er 
bydende nødvendigt at respektere 
fortrolighedskrav for at beskytte 
forretningshemmeligheder, for at beskytte 
personoplysninger i henhold til national 
lovgivning og EU-lovgivning eller for 
undgå at underminere overvågnings- og 
undersøgelsesaktiviteter.

6. For så vidt angår produkter, hvor det er 
registreret, at disse udgør en risiko, skal 
markedsovervågningsmyndighederne for 
at beskytte brugernes interesser i Unionen
så vidt muligt offentliggøre oplysninger 
om identifikation af produkterne, risikoens 
art og de foranstaltninger, der er truffet for 
at forhindre, begrænse eller eliminere den 
risiko, på et særligt websted. Disse 
oplysninger offentliggøres ikke, når det er 
bydende nødvendigt at respektere 
fortrolighedskrav for at beskytte 
forretningshemmeligheder, for at beskytte 
personoplysninger i henhold til national 
lovgivning og EU-lovgivning eller for 
undgå at underminere overvågnings- og 
undersøgelsesaktiviteter.

Or. es

Begrundelse

Det er nødvendigt at understrege, at de oplysninger, der offentliggøres på webstedet, vedrører 
produkter, der udgør en risiko.

Ændringsforslag 260
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. For at beskytte brugernes interesser i 
Unionen offentliggør 
markedsovervågningsmyndighederne så 
vidt muligt oplysninger om identifikation 
af produkterne, risikoens art og de 

6. For så vidt angår produkter, hvor det er 
registreret, at disse udgør en risiko, skal 
markedsovervågningsmyndighederne for 
at beskytte brugernes interesser i Unionen
så vidt muligt offentliggøre oplysninger 
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foranstaltninger, der er truffet for at 
forhindre, begrænse eller eliminere den 
risiko, på et særligt websted. Disse 
oplysninger offentliggøres ikke, når det er 
bydende nødvendigt at respektere 
fortrolighedskrav for at beskytte 
forretningshemmeligheder, for at beskytte 
personoplysninger i henhold til national 
lovgivning og EU-lovgivning eller for 
undgå at underminere overvågnings- og 
undersøgelsesaktiviteter.

om identifikation af produkterne, risikoens 
art og de foranstaltninger, der er truffet for 
at forhindre, begrænse eller eliminere den 
risiko, på et særligt websted. Disse 
oplysninger offentliggøres ikke, når det er 
bydende nødvendigt at respektere 
fortrolighedskrav for at beskytte 
forretningshemmeligheder, for at beskytte 
personoplysninger i henhold til national 
lovgivning og EU-lovgivning eller for 
undgå at underminere overvågnings- og 
undersøgelsesaktiviteter.

Or. es

Ændringsforslag 261
Heide Rühle

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Markedsovervågningsmyndighederne 
kan opkræve gebyrer af de 
erhvervsdrivende, som helt eller delvist 
dækker omkostningerne ved deres 
aktiviteter, herunder prøvninger i 
forbindelse med risikovurderinger, hvis de 
træffer foranstaltninger i overensstemmelse 
med stk. 1 eller 4.

8. Markedsovervågningsmyndighederne 
kan opkræve gebyrer af de 
erhvervsdrivende, som afsløres i at bringe 
produkter, der ikke opfylder kravene, og 
produkter, som udgør en risiko, i 
omsætning eller gøre dem tilgængelige på 
markedet. Sådanne gebyrer skal helt eller 
delvist dækker omkostningerne ved deres 
aktiviteter, herunder prøvninger i 
forbindelse med risikovurderinger, hvis de 
træffer foranstaltninger i overensstemmelse 
med stk. 1 eller 4.

Or. en

Ændringsforslag 262
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 8
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Markedsovervågningsmyndighederne 
kan opkræve gebyrer af de 
erhvervsdrivende, som helt eller delvist 
dækker omkostningerne ved deres 
aktiviteter, herunder prøvninger i 
forbindelse med risikovurderinger, hvis de 
træffer foranstaltninger i overensstemmelse 
med stk. 1 eller 4.

8. Markedsovervågningsmyndighederne 
kan opkræve gebyrer af de 
erhvervsdrivende, der står bag et produkts 
første markedsføring, som delvist dækker 
omkostningerne ved deres aktiviteter, 
herunder prøvninger i forbindelse med 
risikovurderinger, hvis de træffer 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
stk. 1 eller 4.

Gebyrerne beregnes på grundlag af de 
faktiske udgifter til hver 
markedsovervågningsaktivitet og 
opkræves af de erhvervsdrivende med 
ansvar for det pågældende produkts første 
markedsføring, og som er genstand for 
sådanne markedsovervågningsaktiviteter, 
på baggrund af deres respektive roller i 
forsyningskæden, idet der tages hensyn til 
virksomhedernes størrelse og især til små 
og mellemstore virksomheders situation 
samt den faktiske aktivitet, som den 
erhvervsdrivende udfører i 
produktionsprocessen, og den 
pågældendes mulighed for at øve 
indflydelse på produktsikkerheden.
Gebyrerne må ikke overstige de faktiske 
udgifter til den pågældende 
markedsovervågningsaktivitet og kan helt 
eller delvis afspejle den tid, personalet i 
markedsovervågningsmyndighederne har 
brugt på at foretage 
markedsovervågningskontrollen.

Or. it

Ændringsforslag 263
Heide Rühle

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 8 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a. Er der konstateret manglende 
overholdelse for et produkt, hvor 
producenten har overdraget 
gennemførelsen af dele af 
overensstemmelsesvurderingen til en 
tredje instans, bør 
markedsovervågningsmyndigheden 
iværksætte en kontrol og evt. en 
begrænsning eller ophævelse af 
akkrediteringen, godkendelsen eller 
udpegelsen af denne tredje instans.

Or. de

Ændringsforslag 264
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 8 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8b. Midler eller indtægter, som opnås 
gennem sådanne gebyrer, skal øremærkes 
til at finansiere 
markedsovervågningsmyndighedernes 
aktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 265
Pablo Arias Echeverría

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest 60 dage efter Kommissionens 
meddelelse til medlemsstaterne, jf. artikel 
20, stk. 4, om foranstaltninger, der er 

1. Senest 15 dage efter Kommissionens 
meddelelse til medlemsstaterne, jf. artikel 
20, stk. 4, om foranstaltninger, der er 
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truffet i henhold til artikel 10, stk. 1 eller 4, 
af den oprindeligt meddelende 
medlemsstat, kan en medlemsstat gøre 
indsigelse mod disse foranstaltninger, hvis 
de vedrører et produkt, der er omfattet af 
EU-harmoniseringslovgivning. 
Medlemsstaten anfører begrundelsen for 
sin indsigelse, angiver eventuelle forskelle 
i vurderingen af den risiko, som produktet 
udgør, og nævner eventuelle særlige 
omstændigheder og supplerende 
oplysninger vedrørende det pågældende 
produkt.

truffet i henhold til artikel 10, stk. 1 eller 4, 
af den oprindeligt meddelende 
medlemsstat, kan en medlemsstat gøre 
indsigelse mod disse foranstaltninger, hvis 
de vedrører et produkt, der er omfattet af 
EU-harmoniseringslovgivning. 
Medlemsstaten anfører begrundelsen for 
sin indsigelse, angiver eventuelle forskelle 
i vurderingen af den risiko, som produktet 
udgør, og nævner eventuelle særlige 
omstændigheder og supplerende 
oplysninger vedrørende det pågældende 
produkt.

Or. es

Begrundelse

En frist på 60 dage til at gøre indsigelse mod vedtagelsen af en foranstaltning er for lang og 
kan være til skade for de erhvervsdrivende selv. Inden for denne frist, hvis den lægges 
sammen med Kommissionens frist til at træffe en afgørelse, kunne 
overvågningsmyndighederne allerede have vedtaget foranstaltninger til begrænsning af 
markedsføringen af produktet som nogle sikkerhedsforanstaltninger eller have afvist en 
import heraf og sendt varen tilbage til sit oprindelsessted. Den information, som den 
meddelende medlemsstat indsender, samt selve meddelelsen i form af prøvningsrapport, 
begrundelse for foranstaltningen samt risikovurderingen, er tilstrækkeligt til med kort frist at 
fastslå, hvorvidt den pågældende foranstaltning er rimelig eller ej. Det er unødvendigt at 
vente 60 dage. For at forhindre, at de erhvervsdrivende lider skade, foreslås det, at der 
fastsættes to frister: en kort frist på 15 dage til at gøre indsigelse, mens den anden frist på 60 
dage fastholdes, for så vidt angår Kommissionens afgørelse.

Ændringsforslag 266
Pablo Arias Echeverría

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis en medlemsstat har gjort indsigelse 
i henhold til stk.1, eller Kommissionen 
finder, at de nationale foranstaltninger kan 
være i modstrid med EU-lovgivningen, 
drøfter Kommissionen straks spørgsmålet 
med de(n) relevante erhvervsdrivende og 
evaluerer de nationale foranstaltninger, idet 

3. Hvis en medlemsstat har gjort indsigelse 
i henhold til stk.1, eller Kommissionen 
finder, at de nationale foranstaltninger kan 
være i modstrid med EU-lovgivningen, 
drøfter Kommissionen straks spørgsmålet 
med den meddelende medlemsstat og
de(n) relevante erhvervsdrivende og 



AM\1002709DA.doc 121/190 PE516.934v02-00

DA

der tages hensyn til al tilgængelig 
videnskabelig eller teknisk dokumentation.

evaluerer inden for en frist på 60 dage de 
nationale foranstaltninger, idet der tages 
hensyn til al tilgængelig videnskabelig eller 
teknisk dokumentation.

Or. es

Begrundelse

Det er af afgørende betydning at drøfte sagen med den medlemsstat, der har indsendt 
meddelelsen, da den er i besiddelse af al dokumentation, der har givet anledning til 
foranstaltningen.

Ændringsforslag 267
Pablo Arias Echeverría

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Hvis der gøres indsigelse af 
Kommissionen eller en medlemsstat inden 
for den i stk. 1 angivne frist på 15 dage, 
skal Kommissionen meddele dette til alle 
medlemsstater via RAPEX-
kontaktpunkterne.

Or. es

Begrundelse

Det er afgørende for overvågningsmyndighederne at vide, hvis der er stillet spørgsmålstegn 
ved en vedtaget foranstaltning vedrørende et formodet usikkert produkt via RAPEX.

Ændringsforslag 268
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Hvis der gøres indsigelse af 
Kommissionen eller en medlemsstat i 
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henhold til stk. 1, skal Kommissionen 
meddele dette til alle medlemsstater via 
RAPEX-kontaktpunkterne.

Or. es

Ændringsforslag 269
Heide Rühle

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. På grundlag af resultaterne af den 
evaluering, der er foretaget i henhold til 
stk. 3, kan Kommissionen ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter træffe afgørelse 
om, hvorvidt de nationale foranstaltninger 
er berettigede, og om hvorvidt alle 
medlemsstater, der endnu ikke har truffet 
lignende foranstaltninger, bør gøre det. I så 
fald retter Kommissionen afgørelsen til de 
berørte medlemsstater og underretter straks 
alle medlemsstaterne og de(n) relevante 
erhvervsdrivende herom.

4. På grundlag af resultaterne af den 
evaluering, der er foretaget i henhold til 
stk. 3, træffer Kommissionen inden for en 
frist på tre måneder ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter afgørelse om, 
hvorvidt de nationale foranstaltninger er 
berettigede, og om hvorvidt alle 
medlemsstater, der endnu ikke har truffet 
lignende foranstaltninger, bør gøre det. I så 
fald retter Kommissionen afgørelsen til de 
berørte medlemsstater og underretter straks 
alle medlemsstaterne og de(n) relevante 
erhvervsdrivende herom.

Or. en

Ændringsforslag 270
Norica Nicolai

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. På grundlag af resultaterne af den 
evaluering, der er foretaget i henhold til 
stk. 3, kan Kommissionen ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter træffe afgørelse 
om, hvorvidt de nationale foranstaltninger 
er berettigede, og om hvorvidt alle 

4. På grundlag af resultaterne af den 
evaluering, der er foretaget i henhold til 
stk. 3, træffer Kommissionen omgående
ved hjælp af gennemførelsesretsakter 
afgørelse om, hvorvidt de nationale 
foranstaltninger er berettigede, og om 
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medlemsstater, der endnu ikke har truffet 
lignende foranstaltninger, bør gøre det. I så 
fald retter Kommissionen afgørelsen til de 
berørte medlemsstater og underretter straks 
alle medlemsstaterne og de(n) relevante 
erhvervsdrivende herom.

hvorvidt alle medlemsstater, der endnu 
ikke har truffet lignende foranstaltninger, 
bør gøre det. I så fald retter Kommissionen 
afgørelsen til de berørte medlemsstater og 
underretter straks alle medlemsstaterne og 
de(n) relevante erhvervsdrivende herom.

Or. en

Begrundelse

De erhvervsdrivende skal have retssikkerhed. Der bør derfor altid træffes en rettidig afgørelse 
om, hvorvidt de trufne foranstaltninger er berettigede eller ej.

Ændringsforslag 271
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis det er åbenbart, at et produkt eller 
en særlig produktkategori eller gruppe af 
produkter, når det/de anvendes til det 
påtænkte formål eller på betingelser, som 
med rimelighed kan forudses, udgør en 
risiko, kan Kommissionen ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter træffe passende 
foranstaltninger afhængigt af situationens 
alvor, herunder foranstaltninger, der 
forbyder, suspenderer eller begrænser 
omsætningen eller tilgængeliggørelsen af 
sådanne produkter på markedet eller 
fastlægger særlige betingelser for deres 
markedsføring, for at sikre et højt niveau 
for beskyttelse af samfundsinteresser, 
forudsat at risikoen ikke kan styres på 
tilfredsstillende vis ved hjælp af de 
foranstaltninger, som træffes af den eller de 
berørte medlemsstater, eller ved en anden 
procedure i henhold til EU-lovgivningen. 
Ved hjælp af disse gennemførelsesretsakter 
kan Kommissionen fastsætte, hvilke 
passende kontrolforanstaltninger 
medlemsstaterne skal træffe for at sikre en 

1. Hvis det er åbenbart, at et produkt eller 
en særlig produktkategori eller gruppe af 
produkter, når det/de anvendes til det 
påtænkte formål eller på betingelser, som 
med rimelighed kan forudses, udgør en 
risiko, kan Kommissionen ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter træffe passende 
foranstaltninger afhængigt af situationens 
alvor, herunder foranstaltninger, der 
forbyder, suspenderer eller begrænser 
omsætningen eller tilgængeliggørelsen af 
sådanne produkter på markedet eller 
fastlægger særlige betingelser for deres 
markedsføring. Foruden de 
foranstaltninger, der specifikt er nævnt i 
denne forordning, kan Kommissionen 
træffe eventuelle andre passende 
nødforanstaltninger for at sikre et højt 
niveau for beskyttelse af 
samfundsinteresser, forudsat at risikoen 
ikke kan styres på tilfredsstillende vis ved 
hjælp af de foranstaltninger, som træffes af 
den eller de berørte medlemsstater, eller 
ved en anden procedure i henhold til EU-
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effektiv gennemførelse heraf. lovgivningen. Ved hjælp af disse 
gennemførelsesretsakter kan 
Kommissionen fastsætte, hvilke passende 
kontrolforanstaltninger medlemsstaterne 
skal træffe for at sikre en effektiv 
gennemførelse heraf.

Ved hjælp af disse 
gennemførelsesretsakter kan 
Kommissionen fastsætte, hvilke passende 
kontrolforanstaltninger og 
forsigtighedsforanstaltninger 
medlemsstaterne skal træffe for at sikre 
en effektiv gennemførelse heraf. 
Markedsovervågningsmyndighederne 
fastlægger risici, der opstår i forbindelse 
med de produkter, der er omfattet af 
denne forordning, og disse risicis 
egenskaber i overensstemmelse med 
eventuelle retningslinjer og instruktioner, 
som Kommissionen kan angive i 
forbindelse med de faktiske metoder, 
klasser og kriterier, der skal anvendes ved 
risikovurderingen.
Markedsovervågningsmyndighederne 
registrerer disse oplysninger i 
informations- og 
kommunikationssystemet for 
markedsovervågning som omhandlet i 
artikel 21.
Hvis det er relevant, skal sådanne 
gennemførelsesretsakter omfatte en 
definition af de produktmodeller, som 
testene skal udføres på, uafhængigt af de 
modeller, som den erhvervsdrivende har 
defineret, samt kriterierne for 
risikovurderingen. 
Disse gennemførelsesretsakter vedtages i 
overensstemmelse med 
undersøgelsesproceduren i artikel 32, stk. 
2.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på en mere effektiv markedsovervågning af Kommissionens nødbeslutninger og 
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for at dele bedste praksis vedrørende de farligste kategorier af nonfoodprodukter (artikel 12 i 
forslaget til forordningen om markedsovervågning) foreslås det, at Kommissionen får 
beføjelse til at anvende de eksisterende redskaber inden for fødevarelovgivningen.

Ændringsforslag 272
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De gennemførelsesretsakter, der er 
omhandlet i første afsnit, skal vedtages i 
overensstemmelse med 
undersøgelsesproceduren omhandlet i 
artikel 32, stk. 2.

De gennemførelsesretsakter, der er 
omhandlet i første afsnit, skal vedtages i 
overensstemmelse med 
undersøgelsesproceduren omhandlet i 
artikel 32, stk. 2 i overensstemmelse med 
anbefalingerne fra det i artikel 19, stk. 1, 
1. pkt., i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. …/… om 
forbrugerproduktsikkerhed* nævnte 
udvalg.
__________________
*EUT: Indsæt venligst nummer, data og 
reference for forordning om 
forbrugerproduktsikkerhed (COD 
2013/0049).

Or. de

Ændringsforslag 273
Pablo Arias Echeverría

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I behørigt begrundede særligt hastende 
tilfælde vedrørende personers sundhed og 
sikkerhed i almindelighed, sundhed og 
sikkerhed på arbejdspladsen, 
forbrugerbeskyttelse, miljøet, den 

I behørigt begrundede særligt hastende 
tilfælde vedtager Kommissionen 
gennemførelsesretsakter, der finder 
anvendelse straks, efter proceduren i artikel 
32, stk. 3.
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offentlige sikkerhed og andre 
samfundsinteresser vedtager 
Kommissionen gennemførelsesretsakter, 
der finder anvendelse straks, efter 
proceduren i artikel 32, stk. 3.

Or. es

Ændringsforslag 274
Pablo Arias Echeverría

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For produkter, der udgør en alvorlig 
sikkerheds- og sundhedsmæssig risiko for 
forbrugerne, gennemføres de 
foranstaltninger, der er vedtaget i henhold 
til de foregående afsnit under dette punkt, 
i overensstemmelse med artikel XXX i 
forordningen om 
forbrugerproduktsikkerhed.

Or. es

Begrundelse

EU-foranstaltninger mod produkter, der udgør en alvorlig risiko, skal samles i forordningen 
om forbrugerproduktsikkerhed. I lyset af forordningens anvendelsesområde foreslås det 
imidlertid, at den begrænses til produkter, som udgør en risiko for sundheden og sikkerheden.

Ændringsforslag 275
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For så vidt angår produkter og risici, der 
er omfattet af forordning (EF) nr. 
1907/2006, gælder en afgørelse, som 

2. For så vidt angår produkter, der er 
omfattet af forordning (EF) nr. 1907/2006,
kan Kommissionen kun vedtage en
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Kommissionen træffer i henhold til stk. 1, i 
op til to år og kan forlænges med 
yderligere perioder på op til to år. En sådan 
afgørelse berører ikke de procedurer, der er 
fastsat i nævnte forordning.

beslutning i henhold til stk. 1 i denne 
artikel, hvis den har berettiget grund til at 
antage, at der er behov for øjeblikkelig 
handling for at beskytte menneskers 
sundhed eller miljøet. En afgørelse, som 
Kommissionen træffer i henhold til stk. 1,
gælder i op til to år og kan forlænges med 
yderligere perioder på op til to år. En sådan 
afgørelse berører ikke de procedurer, der er 
fastsat i nævnte forordning. Kommissionen 
underretter omgående medlemsstaterne 
og Det Europæiske Kemikalieagentur om 
sin beslutning med angivelse af 
begrundelsen for beslutningen og 
fremlægger de videnskabelige eller 
tekniske oplysninger, som den foreløbige 
foranstaltning bygger på. Hvis den af 
Kommissionen vedtagne foreløbige 
foranstaltning er en begrænsning af 
markedsføringen eller anvendelsen af et 
stof, indleder Kommissionen en EF-
begrænsningsprocedure, idet den 
anmoder Det Europæiske 
Kemikalieagentur om senest tre måneder 
efter Kommissionens beslutning at oprette 
en sag i henhold til bilag XV i forordning 
(EF) nr. 1907/2006.

Or. de

Begrundelse

Tilpasning til begrænsningsproceduren i henhold til artikel 129 i REACH-forordningen for at 
undgå dobbeltregulering. Hvis Kommissionens beslutning er en begrænsning af 
markedsføringen eller anvendelsen af et stof, bør denne beslutning føre til, at der indledes en 
EF-begrænsningsprocedure.

Ændringsforslag 276
Pablo Arias Echeverría

Forslag til forordning
Artikel 13 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Risikovurdering Sikkerhedsvurdering
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Or. es

Ændringsforslag 277
Norica Nicolai

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. - 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1. Kommissionen vedtager ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter almindelige 
risikovurderingsmetoder og, hvor det er 
relevant, retningslinjer for anvendelsen af 
disse metoder på specifikke 
produktkategorier. Sådanne 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 32, 
stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Der bør være en fælles tilgang til risikovurdering som skitseret i Kommissionens flerårige 
handlingsplan for overvågning af produkter i EU. Det vil bidrage til at undgå situationer, 
hvor markedsovervågningsmyndigheder i forskellige medlemsstater når til forskellige 
konklusioner efter risikovurderingen af samme produkt. Dette ændringsforslag bygger på 
ordførerens ændringsforslag 43 ved at gøre Kommissionens mulighed for at vedtage 
gennemførelsesretsakter til en forpligtelse.

Ændringsforslag 278
Norica Nicolai

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En risikovurdering er baseret på 
tilgængelig videnskabelig eller teknisk 
dokumentation.

1. En risikovurdering er baseret på 
tilgængelig videnskabelig eller teknisk 
dokumentation og skal gennemføres i 
overensstemmelse med almindelige 
risikovurderingsmetoder, som udvikles af 
Kommissionen i henhold til foregående 
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stykke, og, hvor det er relevant, i henhold 
til retningslinjer for anvendelsen af disse 
almindelige metoder på specifikke 
produktkategorier.

Or. en

Begrundelse

Der bør være en fælles tilgang til risikovurdering som skitseret i Kommissionens flerårige 
handlingsplan. Grundlaget herfor findes allerede, og ajourføringen bør foretages så hurtigt 
som muligt, således at risikovurderinger i henhold til denne forordning udføres efter en fælles 
metode. Det vil bidrage til at undgå situationer, hvor markedsovervågningsmyndigheder i 
forskellige medlemsstater når til forskellige konklusioner efter risikovurderingen af samme 
produkt.

Ændringsforslag 279
Preslav Borissov

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En risikovurdering er baseret på 
tilgængelig videnskabelig eller teknisk 
dokumentation.

1. En risikovurdering er baseret på 
tilgængelig videnskabelig eller teknisk 
dokumentation. Risikovurderingen skal 
gennemføres i overensstemmelse med 
almindelige risikovurderingsmetoder, som 
udvikles og anvendes af Kommissionen, 
og, hvor det er relevant, i henhold til 
Kommissionens anvendelse heraf på 
specifikke produktkategorier.

Or. en

Begrundelse

Når Kommissionen har anvendt sin almindelige metode på en specifik kategori af produkter, 
især ved at indføre oplysningerne i den fortolkningsvejledning, den har udarbejdet, bør 
markedsovervågningsmyndighederne følge dette.

Ændringsforslag 280
Wim van de Camp
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Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En risikovurdering er baseret på 
tilgængelig videnskabelig eller teknisk 
dokumentation.

1. En risikovurdering er baseret på 
tilgængelig videnskabelig eller teknisk 
dokumentation. Risikovurderingen skal 
gennemføres i overensstemmelse med 
almindelige risikovurderingsmetoder, som 
udvikles af Kommissionen, og, hvor det er 
relevant, i henhold til Kommissionens 
anvendelse heraf på specifikke 
produktkategorier.

Or. en

Begrundelse

Den fælles forståelse af tilgangen til risikovurdering, som planlægges af Kommissionen, bør 
gælde umiddelbart efter forordningens ikrafttrædelse og ikke blot præsenteres i et 
ikkebindende dokument såsom den flerårige handlingsplan. Når Kommissionen har anvendt 
sin almindelige metode på en specifik kategori af produkter, især ved at indføre oplysningerne 
i den fortolkningsvejledning, den har udarbejdet, bør markedsovervågningsmyndighederne 
følge dette.

Ændringsforslag 281
Nora Berra

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En risikovurdering er baseret på 
tilgængelig videnskabelig eller teknisk 
dokumentation.

1. En risikovurdering er baseret på 
tilgængelig videnskabelig eller teknisk 
dokumentation. Risikovurderingen skal 
gennemføres i overensstemmelse med 
almindelige risikovurderingsmetoder, som 
udvikles af Kommissionen, og, hvor det er 
relevant, i henhold til Kommissionens 
anvendelse heraf på specifikke 
produktkategorier.

Or. en
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Ændringsforslag 282
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En risikovurdering er baseret på 
tilgængelig videnskabelig eller teknisk 
dokumentation.

1. En risikovurdering er baseret på 
tilgængelig videnskabelig eller teknisk 
dokumentation. Risikovurderingen skal 
gennemføres i overensstemmelse med 
almindelige risikovurderingsmetoder, som 
udvikles af Kommissionen, og, hvor det er 
relevant, i henhold til Kommissionens 
anvendelse heraf på specifikke 
produktkategorier.

Or. en

Begrundelse

Den fælles forståelse af tilgangen til risikovurdering, som planlægges af Kommissionen, bør 
gælde umiddelbart efter forordningens ikrafttrædelse og ikke blot præsenteres i et 
ikkebindende dokument såsom den flerårige handlingsplan. Når Kommissionen har anvendt 
sin almindelige metode på en specifik kategori af produkter, især ved at indføre oplysningerne 
i den fortolkningsvejledning, den har udarbejdet, bør markedsovervågningsmyndighederne 
følge dette.

Ændringsforslag 283
Othmar Karas

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En risikovurdering er baseret på 
tilgængelig videnskabelig eller teknisk 
dokumentation.

1. En risikovurdering er baseret på 
tilgængelig videnskabelig eller teknisk 
dokumentation såsom retningslinjen for 
risikovurdering af forbrugerprodukter fra 
Rapex-retningslinjerne (Kommissionens 
afgørelse 2010/15/EU).
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Or. en

(Kommissionens afgørelse 2010/15/EU)

Ændringsforslag 284
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For produkter, der er omfattet af forordning
(EF) nr. 1907/2006, gennemføres 
risikovurderingen i overensstemmelse med 
de relevante dele i bilag I til nævnte 
forordning.

For produkter, der er omfattet af forordning
(EF) nr. 1907/2006, gennemføres 
risikovurderingen i overensstemmelse med 
de relevante dele i artikel 57 og bilag I til 
nævnte forordning.

Or. en

Ændringsforslag 285
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) alle krav, der er fastsat i eller i henhold 
til EU-harmoniseringslovgivning, og som 
gælder for produktet og vedrører de 
pågældende potentielle risici, idet der tages 
fuldt hensyn til prøvningsrapporter eller 
certifikater, der godtgør overensstemmelse, 
og som er udstedt af et 
overensstemmelsesvurderingsorgan

a) alle krav, der er fastsat i eller i henhold 
til EU-harmoniseringslovgivning, og som 
gælder for produktet og vedrører de 
pågældende potentielle risici, idet der tages 
fuldt hensyn til prøvningsrapporter eller 
certifikater, der godtgør overensstemmelse, 
og som er udstedt af et 
overensstemmelsesvurderingsorgan, 
herunder vurderinger, der er udarbejdet i 
henhold til forordning (EF) nr. 
1907/2006, f.eks. i forbindelse med en 
registrering, godkendelse, begrænsning 
eller anmeldelse

Or. de
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Begrundelse

Tilpasning til REACH-forordningen for at undgå dobbeltregulering. REACH-forordningen er 
den primære ramme for at vurdere de med et stof forbundne risici, og sådanne vurderinger 
skal derfor medtages.

Ændringsforslag 286
Pablo Arias Echeverría

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) alle krav, der er fastsat i eller i henhold 
til EU-harmoniseringslovgivning, og som 
gælder for produktet og vedrører de 
pågældende potentielle risici, idet der tages
fuldt hensyn til prøvningsrapporter eller 
certifikater, der godtgør overensstemmelse, 
og som er udstedt af et 
overensstemmelsesvurderingsorgan

a) alle krav, der er fastsat i eller i henhold 
til EU-harmoniseringslovgivning, og som 
gælder for produktet og vedrører de 
pågældende potentielle risici, idet der tages 
hensyn til prøvningsrapporter eller 
certifikater, der godtgør overensstemmelse, 
og som er udstedt af et 
overensstemmelsesvurderingsorgan

Or. es

Begrundelse

Det foreslås at lade ordet "fuldt" udgå, da dette ord betyder "fuldstændig" eller "absolut", og 
i denne kontekst kan dette give anledning til forvirring. Teksten skønnes mere klar, hvis ordet 
fjernes, da man under alle omstændigheder henviser til hele rapporten eller attesten, ikke dele 
af disse.

Ændringsforslag 287
Pablo Arias Echeverría

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. I mangel af krav fastsat i litra a), b) og 
c) skal der tages højde for aspekterne i 
artikel 6 i forordningen om 
forbrugerproduktsikkerhed.
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Or. es

Begrundelse

For det første foreslås en ændring af navnet, således at terminologien stemmer overens med 
forordningen om forbrugerproduktsikkerhed, og for det andet stemmer indholdet ikke overens 
med en risikovurdering. Desuden omfatter indholdet ikke tilfælde med ikke-harmoniserede 
produkter, da der ikke er fastsat bestemmelser herfor, og det er derfor nødvendigt at henvise 
til forordningen om forbrugerproduktsikkerhed eller at færdiggøre den ved hjælp af indholdet 
fra artikel 6.

Ændringsforslag 288
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Overholdelse af de kriterier, der er 
omhandlet i stk. 2, litra a), b) og c), skaber 
en formodning om, at produktet på 
passende vis beskytter de 
samfundsinteresser, som disse kriterier 
vedrører. Dette forhindrer dog ikke 
markedsovervågningsmyndighederne i at 
træffe foranstaltninger i henhold til 
nærværende forordning, hvis der 
foreligger ny dokumentation for, at 
produktet til trods for denne 
overensstemmelse eller overholdelse, 
udgør en risiko.

3. Overholdelse af de kriterier, der er 
omhandlet i stk. 2, litra a), b) og c), skaber 
en formodning om, at produktet på 
passende vis beskytter de 
samfundsinteresser, som disse kriterier 
vedrører.

Or. en

Begrundelse

Litra a), b) og c) i dette stykke er omstændigheder, hvor det kan forventes, at der ikke vil 
optræde risiko i henhold til EU-lovgivningen. Det er ikke passende for en administrativ 
myndighed at udfordre lovgivningens relevans af hensyn til retssikkerheden for de 
erhvervsdrivende.

Ændringsforslag 289
Pablo Arias Echeverría



AM\1002709DA.doc 135/190 PE516.934v02-00

DA

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Overholdelse af de kriterier, der er 
omhandlet i stk. 2, litra a), b) og c), skaber 
en formodning om, at produktet på 
passende vis beskytter de 
samfundsinteresser, som disse kriterier 
vedrører. Dette forhindrer dog ikke 
markedsovervågningsmyndighederne i at 
træffe foranstaltninger i henhold til 
nærværende forordning, hvis der foreligger 
ny dokumentation for, at produktet til trods 
for denne overensstemmelse eller 
overholdelse, udgør en risiko.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. es

Ændringsforslag 290
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Overholdelse af de kriterier, der er 
omhandlet i stk. 2, litra a), b) og c), skaber 
en formodning om, at produktet på 
passende vis beskytter de 
samfundsinteresser, som disse kriterier 
vedrører. Dette forhindrer dog ikke 
markedsovervågningsmyndighederne i at 
træffe foranstaltninger i henhold til 
nærværende forordning, hvis der foreligger 
ny dokumentation for, at produktet til trods 
for denne overensstemmelse eller 
overholdelse, udgør en risiko.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. es
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Ændringsforslag 291
Heide Rühle

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Overholdelse af de kriterier, der er 
omhandlet i stk. 2, litra a), b) og c), skaber 
en formodning om, at produktet på 
passende vis beskytter de 
samfundsinteresser, som disse kriterier 
vedrører. Dette forhindrer dog ikke 
markedsovervågningsmyndighederne i at 
træffe foranstaltninger i henhold til 
nærværende forordning, hvis der foreligger 
ny dokumentation for, at produktet til trods 
for denne overensstemmelse eller 
overholdelse, udgør en risiko.

3. Overholdelse af de kriterier, der er
omhandlet i stk. 2, litra a), b) og c), skaber 
en formodning om, at produktet på 
passende vis beskytter de 
samfundsinteresser, som disse kriterier 
vedrører. Dette forhindrer dog ikke 
markedsovervågningsmyndighederne i at 
træffe foranstaltninger i henhold til 
nærværende forordning, hvis der foreligger 
ny dokumentation for, at produktet til trods 
for denne overensstemmelse med eller 
overholdelse af kriterierne i stk. 2, litra b) 
og c), udgør en alvorlig risiko. I så fald 
skal markedsovervågningsmyndighederne
påvise, at produktet udgør en alvorlig 
risiko, og meddele sin afgørelse i henhold 
til artikel 19.

Or. en

Ændringsforslag 292
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Overholdelse af de kriterier, der er 
omhandlet i stk. 2, litra a), b) og c), skaber 
en formodning om, at produktet på 
passende vis beskytter de 
samfundsinteresser, som disse kriterier 
vedrører. Dette forhindrer dog ikke 
markedsovervågningsmyndighederne i at 
træffe foranstaltninger i henhold til 
nærværende forordning, hvis der foreligger 
ny dokumentation for, at produktet til trods

3. Overholdelse af et eller flere af de 
kriterier, der er omhandlet i stk. 2, litra a), 
b) og c), skaber en formodning om, at 
produktet på passende vis beskytter de 
samfundsinteresser, som disse kriterier 
vedrører. Dette forhindrer dog ikke 
markedsovervågningsmyndighederne i at 
træffe foranstaltninger i henhold til 
nærværende forordning, hvis der foreligger 
ny dokumentation for, at produktet til trods 
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for denne overensstemmelse eller 
overholdelse, udgør en risiko.

for denne overensstemmelse eller 
overholdelse, udgør en risiko.

Or. en

Ændringsforslag 293
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Muligheden for at opnå et højere 
beskyttelsesniveau for de berørte 
samfundsinteresser og for at skaffe andre, 
mindre farlige produkter er ikke 
tilstrækkelig grund til at anse et produkt for 
at udgøre en risiko

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. de

Ændringsforslag 294
Preslav Borissov

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Kommissionen kan på eget initiativ 
eller efter anmodning fra en 
markedsovervågningsmyndighed lade en 
risikovurdering udføre af et europæisk 
referencelaboratorium i henhold til 
artikel 28. En sådan vurdering skal være 
bindende for alle aktører.

Or. en

Begrundelse

Forslaget om at bruge EU's referencelaboratorier til at løse forskelle i medlemsstaternes 
risikovurderinger gør det muligt at opveje manglen på en uafhængig myndighed inden for 
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nonfoodprodukter og åbner mulighed for en ensartet risikovurdering i hele EU.

Ændringsforslag 295
Wim van de Camp

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b. Kommissionen kan på eget initiativ 
eller efter anmodning fra en 
markedsovervågningsmyndighed lade en 
risikovurdering udføre af et europæisk 
referencelaboratorium i henhold til 
artikel 28. En sådan vurdering skal være 
bindende for alle aktører.

Or. en

Begrundelse

Forslaget om at bruge EU's referencelaboratorier til at løse forskelle i medlemsstaternes 
risikovurderinger gør det muligt at opveje manglen på en uafhængig myndighed inden for 
nonfoodprodukter og åbner mulighed for en ensartet risikovurdering i hele EU.

Ændringsforslag 296
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 4 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4c. Kommissionen kan på eget initiativ 
eller efter anmodning fra en 
markedsovervågningsmyndighed lade en 
risikovurdering udføre af et europæisk 
referencelaboratorium i henhold til 
artikel 28. En sådan vurdering skal være 
bindende for alle aktører.

Or. en
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Begrundelse

Forslaget om at bruge EU's referencelaboratorier til at løse forskelle i medlemsstaternes 
risikovurderinger gør det muligt at opveje manglen på en uafhængig myndighed inden for 
nonfoodprodukter og åbner mulighed for en ensartet risikovurdering i hele EU.

Ændringsforslag 297
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 4 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4d. I tilfælde, hvor medlemsstatens 
risikovurderingspraksis afviger og fører 
til divergerende fortolkninger, hvad angår 
nødvendigheden af foranstaltninger med 
hensyn til lignende produkter, yder 
Kommissionen vejledning om passende 
risikovurderingspraksis. Kommissionen 
bistås af de videnskabelige udvalg, som er 
nedsat i henhold til Kommissionens 
afgørelse 2004/210/EF, og den skal tage 
hensyn til alle tilgængelige videnskabelige 
og tekniske resultater i forbindelse med de 
risici, der er under vurdering.

Or. en

Begrundelse

Der bør indføres en procedure for de tilfælde, hvor de forskellige medlemsstaters 
risikovurdering afviger fra hinanden.

Ændringsforslag 298
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 4 e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4e. Kommissionen kan efter anmodning 
fra en markedsovervågningsmyndighed 
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eller på eget initiativ lade foretage 
risikovurderinger af referencelaboratorier 
i henhold til artikel 28. Disse 
risikovurderinger er bindende for alle 
aktører.

Or. de

Ændringsforslag 299
Norica Nicolai

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I forbindelse med et produkt, der skal 
overholde EU-harmoniseringslovgivning, 
når det frigives til fri omsætning, giver 
formel manglende overholdelse af denne 
lovgivning medlemsstaternes myndigheder 
tilstrækkelig grund til at antage, at 
produktet kan udgøre en risiko i følgende 
tilfælde:

I forbindelse med et produkt, der skal 
overholde EU-harmoniseringslovgivning, 
når det frigives til fri omsætning, giver 
formel manglende overholdelse af denne 
lovgivning medlemsstaternes myndigheder 
tilstrækkelig grund til at suspendere 
frigivelsen af et produkt i følgende 
tilfælde:

Or. en

Begrundelse

Formel manglende overholdelse betyder ikke automatisk, at det pågældende produkt udgør en 
risiko. Dette bør dog ikke desto mindre være tilstrækkelig grund til suspension, og den 
erhvervsdrivende bør være forpligtet til at bringe den formelle manglende overholdelse til 
ophør, hvorefter produkterne kan frigives af markedsovervågningsmyndighederne som fastsat 
i artikel 15.

Ændringsforslag 300
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I forbindelse med et produkt, der skal I forbindelse med et produkt, der skal 
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overholde EU-harmoniseringslovgivning, 
når det frigives til fri omsætning, giver
formel manglende overholdelse af denne 
lovgivning medlemsstaternes myndigheder 
tilstrækkelig grund til at antage, at 
produktet kan udgøre en risiko i følgende 
tilfælde:

overholde EU-harmoniseringslovgivning, 
når det frigives til fri omsætning, kan
formel manglende overholdelse af denne 
lovgivning give medlemsstaternes 
myndigheder tilstrækkelig grund til at 
antage, at produktet kan udgøre en risiko i 
følgende tilfælde:

Or. de

Begrundelse

Det er op til markedsovervågningsmyndighederne at afgøre, om et produkt udgør en risiko.

Ændringsforslag 301
Pablo Arias Echeverría

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I forbindelse med et produkt, der skal 
overholde EU-harmoniseringslovgivning, 
når det frigives til fri omsætning, giver 
formel manglende overholdelse af denne 
lovgivning medlemsstaternes myndigheder 
tilstrækkelig grund til at antage, at 
produktet kan udgøre en risiko i følgende 
tilfælde:

I forbindelse med et produkt, der skal 
overholde EU-lovgivning, når det frigives 
til fri omsætning, giver formel manglende 
overholdelse af denne lovgivning 
medlemsstaternes myndigheder 
tilstrækkelig grund til at antage, at 
produktet kan udgøre en risiko i følgende 
tilfælde:

Or. es

Begrundelse

For så vidt angår forordningen om forbrugerproduktsikkerhed ligner de formelle krav for 
ikke-harmoniserede produkter kravene til harmoniserede produkter: Det er lovpligtigt at 
kunne identificere importøren, at være i besiddelse af teknisk dokumentation, at kunne 
dokumentere identifikationen af producenten og være indehaver af de relevante instruktioner 
og advarsler. Manglende opfyldelse af disse krav kan betyde en formel manglende 
overholdelse, som vi foreslår behandles på lige fod med de gældende regler for 
harmoniserede produkter.



PE516.934v02-00 142/190 AM\1002709DA.doc

DA

Ændringsforslag 302
Constance Le Grip

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3 – afsnit 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) produktet eller enhver præsentation af 
produktet er uden tilladelse forsynet med 
et mærke, der er identisk med eller ligner 
det registrerede varemærke for dette 
produkt, og som derfor ikke garanterer 
produktets ægthed eller oprindelse

Or. fr

Ændringsforslag 303
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3 – afsnit 2 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) produktet eller enhver præsentation af 
produktet uden tilladelse er forsynet med 
et mærke, der er identisk med eller ligner
et registreret varemærke for dette produkt, 
og som derfor ikke garanterer produktets 
ægthed eller oprindelse

Or. en

Ændringsforslag 304
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Hvis det ikke er hensigten, at 
produkter skal bringes i omsætning i den 
medlemsstat, hvor de er frigivet til fri 
omsætning, skal det sprog, hvorpå 
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oplysningerne i henhold til stk. 3, litra a), 
b) og c), er affattet, ikke være tilstrækkelig 
grund for myndighederne med ansvar for 
den eksterne grænsekontrol til at antage, 
at produktet kan udgøre en risiko.

Or. en

Begrundelse

Små varer (f.eks. kosmetik) bliver ofte mærket om efter deres frigivelse til fri omsætning, og 
før de bringes i omsætning. Toldmyndigheder har nogle gange fejlagtigt suspenderet 
frigivelsen af sådanne produkter, fordi de ikke var mærket på deres nationale sprog. Denne 
misforståelse bør undgås. Ikke desto mindre skal importører og forhandlere fortsat 
kontrollere, at brugsanvisning og sikkerhedsinformation er på den medlemsstats sprog, hvor 
produktet gøres tilgængeligt.

Ændringsforslag 305
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Markedsovervågningsmyndighedernes 
korrigerende foranstaltninger skal stå i et 
rimeligt forhold til alvoren af den 
manglende overholdelse.

Or. en

Ændringsforslag 306
Pablo Arias Echeverría

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Når det drejer sig om letfordærvelige 
varer, drager myndighederne med ansvar 
for kontrol ved de ydre grænser i videst 
muligt omfang omsorg for, at de 

5. Når det drejer sig om letfordærvelige 
varer, skal myndighederne med ansvar for 
kontrol ved de ydre grænser i videst muligt 
omfang hjælpe med at sikre, at de 
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betingelser, de måtte foreskrive for 
oplagring af varerne eller parkering af 
transportmidlerne, ikke er til hinder for, at 
varerne kan holde sig.

betingelser, de måtte foreskrive for 
oplagring af varerne eller parkering af 
transportmidlerne, ikke er til hinder for, at 
varerne kan holde sig.

Or. es

Begrundelse

I toldområderne er der en mulighed for, at de erhvervsdrivende for egne midler kan sikre, at 
letfordærvelige varer opbevares og konserveres på passende vis på de steder, der stilles til 
rådighed hertil. Myndighederne for grænsekontrol kan medvirke til, at dette kan gennemføres, 
men de kan ikke drage omsorg herfor.

Ændringsforslag 307
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis 
markedsovervågningsmyndighederne 
konkluderer, at et produkt, hvis frigivelse 
blev suspenderet som følge af formel 
manglende overholdelse i 
overensstemmelse med artikel 14, stk. 3, 
andet afsnit, faktisk ikke udgør en risiko, 
skal den erhvervsdrivende ikke desto 
mindre afhjælpe den formelle manglende 
overholdelse, inden produktet frigives.

2. Hvis 
markedsovervågningsmyndighederne 
konkluderer, at et produkt, hvis frigivelse 
blev suspenderet som følge af formel 
manglende overholdelse i 
overensstemmelse med artikel 14, stk. 3, 
andet afsnit, faktisk ikke udgør en risiko, 
skal markedsovervågningsmyndigheden 
træffe forholdsmæssige foranstaltninger 
til strafferetlig forfølgelse af den 
manglende overholdelse, inden produktet 
frigives.

Or. de

Begrundelse

Markedsovervågningsmyndighederne bør kunne sanktionere mindre overtrædelser.

Ændringsforslag 308
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann
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Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Overholdelse af de krav, der er fastsat i 
EU-harmoniseringslovgivning, og som 
gælder for produktet efter dets frigivelse og 
vedrører de pågældende potentielle risici, 
idet der tages fuldt hensyn til 
prøvningsrapporter eller certifikater, der 
godtgør overensstemmelse, og som er 
udstedt af et 
overensstemmelsesvurderingsorgan, skaber 
en formodning hos 
markedsovervågningsmyndighederne om, 
at produktet ikke udgør en risiko. Dette 
forhindrer dog ikke disse myndigheder i 
at give myndighederne med ansvar for 
kontrol ved de ydre grænser instruks om 
ikke at frigive produktet, hvis produktet til 
trods for denne overholdelse, faktisk 
udgør en risiko.

3. Overholdelse af de krav, der er fastsat i 
EU-harmoniseringslovgivning, og som 
gælder for produktet efter dets frigivelse og 
vedrører de pågældende potentielle risici, 
idet der tages fuldt hensyn til 
prøvningsrapporter eller certifikater, der 
godtgør overensstemmelse, og som er 
udstedt af et 
overensstemmelsesvurderingsorgan, skaber 
en formodning hos 
markedsovervågningsmyndighederne om, 
at produktet ikke udgør en risiko.

Or. en

Begrundelse

Grænsekontrolmyndighederne bør ikke kunne omstøde en antagelse om, at produktet ikke 
udgør en risiko, især fordi det er uklart, under hvilke omstændigheder dette skulle kunne ske. 
En sådan bestemmelse kunne føre til juridisk usikkerhed og misbrug.

Ændringsforslag 309
Pablo Arias Echeverría

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Overholdelse af de krav, der er fastsat i 
EU-harmoniseringslovgivning, og som 
gælder for produktet efter dets frigivelse og 
vedrører de pågældende potentielle risici, 
idet der tages fuldt hensyn til 
prøvningsrapporter eller certifikater, der 

3. Overholdelse af de krav, der er fastsat i 
EU-harmoniseringslovgivning, og som 
gælder for produktet efter dets frigivelse og 
vedrører de pågældende potentielle risici, 
idet der tages hensyn til prøvningsrapporter 
eller certifikater, der godtgør 
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godtgør overensstemmelse, og som er 
udstedt af et 
overensstemmelsesvurderingsorgan, skaber 
en formodning hos 
markedsovervågningsmyndighederne om, 
at produktet ikke udgør en risiko. Dette 
forhindrer dog ikke disse myndigheder i at 
give myndighederne med ansvar for 
kontrol ved de ydre grænser instruks om 
ikke at frigive produktet, hvis produktet til 
trods for denne overholdelse, faktisk udgør 
en risiko.

overensstemmelse, og som er udstedt af et 
overensstemmelsesvurderingsorgan, skaber 
en formodning hos 
markedsovervågningsmyndighederne om, 
at produktet ikke udgør en risiko. Dette 
forhindrer dog ikke disse myndigheder i at
give myndighederne med ansvar for 
kontrol ved de ydre grænser instruks om 
ikke at frigive produktet, hvis produktet til 
trods for denne overholdelse, faktisk udgør 
en risiko.

Or. es

Begrundelse

Ordet "fuldt" betyder "fuldstændig" eller "absolut", og i denne kontekst kan dette give 
anledning til forvirring. Teksten skønnes mere klar, hvis ordet fjernes, da man under alle 
omstændigheder henviser til hele rapporten eller attesten, ikke dele af disse.

Ændringsforslag 310
Wim van de Camp

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Markedsovervågningsmyndighederne 
kan opkræve gebyrer, som helt eller delvist 
dækker omkostningerne ved deres 
aktiviteter, herunder prøvninger i 
forbindelse med risikovurderinger, hvis de 
træffer foranstaltninger i 
overensstemmelse med stk. 1.

6. Markedsovervågningsmyndighederne
skal forlange, at underentreprenører 
fakturerer deres tjenester direkte til den 
pågældende erhvervsdrivende, med 
mindre 
markedsovervågningsmyndigheden anser 
en sådan foranstaltning for 
uforholdsmæssig, idet den i så fald træffer 
foranstaltninger i henhold til stk. 1. 
Markedsovervågningsmyndighederne kan 
opkræve gebyrer, som helt eller delvist 
dækker omkostningerne ved deres 
aktiviteter, herunder prøvninger i 
forbindelse med risikovurderinger, samt 
udført arbejde.

Or. en
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Begrundelse

I henhold til artikel 10 i dette forslag til forordning kan markedsovervågningsmyndighederne 
fakturere den erhvervsdrivende udgifterne til at destruere eller på anden måde afmontere et 
produkt, som udgør en risiko. Det er dyrt at destruere et produkt, og det samme gælder 
laboratoriekontroller som understreget af Kommissionen i dens flerårige handlingsplan. Det 
er derfor i overensstemmelse med artikel 10 at lade den erhvervsdrivende, som bringer et 
usikkert produkt i omsætning, bære udgifterne til sådanne kontroller.

Ændringsforslag 311
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Markedsovervågningsmyndighederne 
kan opkræve gebyrer, som helt eller delvist 
dækker omkostningerne ved deres 
aktiviteter, herunder prøvninger i 
forbindelse med risikovurderinger, hvis de 
træffer foranstaltninger i 
overensstemmelse med stk. 1.

6. Markedsovervågningsmyndighederne
skal forlange, at underentreprenører 
fakturerer deres tjenester direkte til den 
pågældende erhvervsdrivende, med 
mindre 
markedsovervågningsmyndigheden anser 
en sådan foranstaltning for 
uforholdsmæssig, idet den i så fald træffer 
foranstaltninger i henhold til stk. 1. 
Markedsovervågningsmyndighederne kan 
opkræve gebyrer, som helt eller delvist 
dækker omkostningerne ved deres 
aktiviteter, herunder prøvninger i 
forbindelse med risikovurderinger, samt 
udført arbejde.

Or. en

Begrundelse

I henhold til artikel 10 i dette forslag til forordning kan markedsovervågningsmyndighederne 
fakturere den erhvervsdrivende udgifterne til at destruere eller på anden måde afmontere et 
produkt, som udgør en risiko. Det er dyrt at destruere et produkt, og det samme gælder 
laboratoriekontroller som understreget af Kommissionen i dens flerårige handlingsplan. Det 
er derfor i overensstemmelse med artikel 10 at lade den erhvervsdrivende, som bringer et 
usikkert produkt i omsætning, bære udgifterne til sådanne kontroller.



PE516.934v02-00 148/190 AM\1002709DA.doc

DA

Ændringsforslag 312
Heide Rühle

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Markedsovervågningsmyndighederne
kan opkræve gebyrer, som helt eller delvist 
dækker omkostningerne ved deres 
aktiviteter, herunder prøvninger i 
forbindelse med risikovurderinger, hvis de 
træffer foranstaltninger i overensstemmelse 
med stk. 1.

6. Markedsovervågningsmyndighederne
opkræver gebyrer fra erhvervsdrivende, 
som deklarerer produkter, der ikke 
overholder kravene, og produkter, der 
udgør en risiko i fri omsætning, som helt 
eller delvist dækker omkostningerne ved 
deres aktiviteter, herunder prøvninger i 
forbindelse med risikovurderinger, hvis de 
træffer foranstaltninger i overensstemmelse 
med stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 313
Franz Obermayr

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Markedsovervågningsmyndighederne 
kan opkræve gebyrer, som helt eller delvist 
dækker omkostningerne ved deres 
aktiviteter, herunder prøvninger i 
forbindelse med risikovurderinger, hvis de 
træffer foranstaltninger i overensstemmelse 
med stk. 1.

6. Markedsovervågningsmyndighederne 
kan opkræve gebyrer, som helt eller delvist 
dækker omkostningerne ved deres 
aktiviteter, herunder prøvninger i 
forbindelse med risikovurderinger, hvis de 
træffer foranstaltninger i overensstemmelse 
med stk. 1. Desuden kan 
underentreprenører, som har fået til 
opgave at destruere eller teste produkter, 
opkræve gebyrer af 
markedsovervågningsmyndigheden, som 
helt eller delvist dækker omkostningerne 
ved deres aktiviteter. Gebyrerne faktureres 
til den undersøgte producent eller 
importør.

Or. de
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Ændringsforslag 314
Ashley Fox

Forslag til forordning
Artikel 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 17 udgår
Import til eget forbrug
1. Hvis et produkt føres ind i Unionen 
ledsaget af en fysisk person, der er i fysisk 
besiddelse af produktet, og forekommer at 
være bestemt til denne persons personlige 
brug, suspenderes dets frigivelse ikke i 
henhold til artikel 14, stk. 3, medmindre 
anvendelsen af produktet kan udgøre en 
fare for personers, dyrs eller planters 
sundhed og liv.
2. Et produkt anses for at være bestemt til 
personligt brug for en fysisk person, der 
fører det ind i Unionen, hvis indførslen 
har lejlighedsvis karakter, og produktet 
udelukkende er bestemt til brug for denne 
person eller til brug for dennes familie, og 
det hverken efter dets art eller mængde 
giver anledning til nogen formodning om, 
at indførslen sker af erhvervsmæssige 
grunde.

Or. en

Ændringsforslag 315
Pablo Arias Echeverría

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest 60 dage efter Kommissionens 
meddelelse til medlemsstaterne, jf. artikel 
20, stk. 4, om, at den oprindelige 

1. Senest 15 dage efter Kommissionens 
meddelelse til medlemsstaterne, jf. artikel 
20, stk. 4, om, at den oprindelige 
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meddelende medlemsstat har givet afslag 
på frigivelse af et produkt til fri 
omsætning, kan en medlemsstat gøre 
indsigelse mod dette afslag, hvis det 
vedrører et produkt, der er omfattet af EU-
harmoniseringslovgivning. Medlemsstaten 
anfører begrundelsen for sin indsigelse, 
angiver eventuelle forskelle i vurderingen 
af den risiko, som produktet udgør, og 
nævner eventuelle særlige omstændigheder 
og supplerende oplysninger vedrørende det 
pågældende produkt.

meddelende medlemsstat har givet afslag 
på frigivelse af et produkt til fri 
omsætning, kan en medlemsstat gøre 
indsigelse mod dette afslag, hvis det 
vedrører et produkt, der er omfattet af EU-
harmoniseringslovgivning. Medlemsstaten 
anfører begrundelsen for sin indsigelse, 
angiver eventuelle forskelle i vurderingen 
af den risiko, som produktet udgør, og 
nævner eventuelle særlige omstændigheder 
og supplerende oplysninger vedrørende det 
pågældende produkt.

Or. es

Begrundelse

En frist på 60 dage til at gøre indsigelse mod vedtagelsen af en foranstaltning er for lang og 
kan være til skade for de erhvervsdrivende selv. Inden for denne frist, hvis den lægges 
sammen med Kommissionens frist til at træffe en afgørelse, kan overvågningsmyndighederne 
allerede have vedtaget foranstaltninger til begrænsning af markedsføringen af produktet som 
en sikkerhedsforanstaltninger eller have afvist en import heraf og sendt varen tilbage til sit 
oprindelsessted. Den information, som den meddelende medlemsstat indsender, samt selve 
meddelelsen i form af prøvningsrapport, begrundelse for foranstaltningen samt 
risikovurderingen, er tilstrækkeligt til med kort frist at fastslå, hvorvidt den pågældende 
foranstaltning er rimelig eller ej, og det er ikke nødvendigt at vente 60 dage.

Ændringsforslag 316
Pablo Arias Echeverría

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis en medlemsstat har gjort indsigelse 
i henhold til stk.1, eller Kommissionen 
finder, at afslaget kan være i modstrid med 
EU-lovgivningen, drøfter Kommissionen 
straks spørgsmålet med de(n) relevante 
erhvervsdrivende og evaluerer afslaget, 
idet der tages hensyn til al tilgængelig 
videnskabelig eller teknisk dokumentation.

3. Hvis en medlemsstat har gjort indsigelse 
i henhold til stk.1, eller Kommissionen 
finder, at afslaget kan være i modstrid med 
EU-lovgivningen, drøfter Kommissionen 
straks spørgsmålet med den meddelende 
medlemsstat og de(n) relevante
erhvervsdrivende og evaluerer inden for en 
frist på 60 dage og evaluerer de nationale 
foranstaltninger, idet der tages hensyn til 
al tilgængelig videnskabelig eller teknisk 
dokumentation.
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Or. es

Begrundelse

For at forhindre, at de erhvervsdrivende lider skade, foreslås det, at der fastsættes to frister:
en kort frist på 15 dage til at gøre indsigelse, mens den anden frist på 60 dage fastholdes, for 
så vidt angår Kommissionens afgørelse. Det er af afgørende betydning at drøfte sagen med 
den medlemsstat, der har indsendt meddelelsen, da den er i besiddelse af al dokumentation, 
der har givet anledning til foranstaltningen.

Ændringsforslag 317
Pablo Arias Echeverría

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Hvis der gøres indsigelse af 
Kommissionen eller en medlemsstat inden 
for den i stk. 1 angivne frist på 15 dage, 
skal Kommissionen meddele dette til alle 
medlemsstater via RAPEX-
kontaktpunkterne.

Or. es

Begrundelse

Det er afgørende for overvågningsmyndighederne at vide, hvis der er stillet spørgsmålstegn 
ved en vedtaget foranstaltning vedrørende et formodet usikkert produkt via RAPEX.

Ændringsforslag 318
Heide Rühle

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen driver systemet for 
hurtig udveksling af oplysninger (Rapex). 
Medlemsstaterne anvender Rapex til at 
udveksle oplysninger om produkter, der 
udgør en risiko i overensstemmelse med 

1. Kommissionen driver systemet for 
hurtig udveksling af oplysninger (Rapex). 
Medlemsstaterne anvender Rapex til at 
udveksle oplysninger om produkter, der 
udgør en alvorlig risiko for forbrugernes 
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denne forordning. sundhed og sikkerhed i overensstemmelse 
med denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 319
Ashley Fox

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen driver systemet for 
hurtig udveksling af oplysninger (Rapex). 
Medlemsstaterne anvender Rapex til at 
udveksle oplysninger om produkter, der 
udgør en risiko i overensstemmelse med 
denne forordning.

1. Kommissionen driver systemet for 
hurtig udveksling af oplysninger (Rapex). 
Medlemsstaterne anvender Rapex til at 
udveksle oplysninger om produkter, der 
udgør en alvorlig risiko i 
overensstemmelse med denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 320
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen driver systemet for 
hurtig udveksling af oplysninger (Rapex). 
Medlemsstaterne anvender Rapex til at 
udveksle oplysninger om produkter, der 
udgør en risiko i overensstemmelse med 
denne forordning.

1. Kommissionen driver systemet for 
hurtig udveksling af oplysninger (Rapex). 
Medlemsstaterne anvender Rapex til at 
udveksle oplysninger om produkter, der 
udgør en alvorlig risiko i 
overensstemmelse med denne forordning.

Or. en

Begrundelse

For at sikre Rapex' effektivitet bør anvendelsesområdet begrænses til produkter, som udgør 
en alvorlig risiko, mens resten kan behandles gennem ICSMS. Dermed ville medlemsstaterne 
kunne reagere mere effektivt på meddelelser ved at skelne mellem farlige produkter og 
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produkter, som blot ikke opfylder kravene eller udgør en begrænset risiko og derfor ikke 
kræver omgående handling for at beskytte forbrugernes sikkerhed. Den nuværende 
bestemmelse ville overbebyrde Rapex og true systemets effektivitet.

Ændringsforslag 321
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen driver systemet for 
hurtig udveksling af oplysninger (Rapex). 
Medlemsstaterne anvender Rapex til at 
udveksle oplysninger om produkter, der 
udgør en risiko i overensstemmelse med 
denne forordning.

1. Kommissionen driver systemet for 
hurtig udveksling af oplysninger (Rapex). 
Medlemsstaterne anvender Rapex til at 
udveksle oplysninger om produkter, der 
udgør en væsentlig risiko i 
overensstemmelse med denne forordning.

Or. de

Begrundelse

RAPEX bør kun anvendes, når der udgår en alvorlig risiko fra det pågældende produkt. I alle 
andre tilfælde bør man fortsat anvende ICSMS for at begrænse datastrømmen. Hvis der 
kommer for mange meldinger gennem RAPEX, kan der opstå det fejlagtige indtryk, at der 
produceres uforholdsmæssigt mange fejlbehæftede produkter i Europa. Dette kunne skade 
europæiske virksomheders anseelse.

Ændringsforslag 322
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Der er adgang til Rapex for 
kandidatlande, tredjelande og 
internationale organisationer inden for 
rammerne af og i overensstemmelse med 
aftaler mellem Unionen og disse lande eller 
organisationer. Sådanne aftaler skal bygge 
på gensidighed og indeholde bestemmelser 
om fortrolighed svarende til dem, der 

4. Der er adgang til Rapex for 
kandidatlande, tredjelande og 
internationale organisationer inden for 
rammerne af og i overensstemmelse med 
aftaler mellem Unionen og disse lande eller 
organisationer. Sådanne aftaler skal bygge 
på gensidighed og indeholde bestemmelser 
om fortrolighed og beskyttelse af 
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gælder inden for Unionen. personoplysninger svarende til dem, der 
gælder inden for Unionen.

Or. de

Ændringsforslag 323
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Der er adgang til Rapex for 
kandidatlande, tredjelande og 
internationale organisationer inden for 
rammerne af og i overensstemmelse med 
aftaler mellem Unionen og disse lande eller 
organisationer. Sådanne aftaler skal bygge 
på gensidighed og indeholde bestemmelser 
om fortrolighed svarende til dem, der 
gælder inden for Unionen.

4. Der er adgang til Rapex for 
kandidatlande, tredjelande og 
internationale organisationer inden for 
rammerne af og i overensstemmelse med 
aftaler mellem Unionen og disse lande eller 
organisationer. Sådanne aftaler skal bygge 
på gensidighed og indeholde bestemmelser 
om fortrolighed svarende til dem, der 
gælder inden for Unionen samt særlige 
bestemmelser om beskyttelse af 
personoplysninger i henhold til artikel 25 
i direktiv 95/46/EF og artikel 9 i 
forordning (EF) nr. 45/2001.

Or. en

Begrundelse

Foruden de almindelige bestemmelser om fortrolighed skal også særlige bestemmelser om 
beskyttelse af personoplysninger følges.

Ændringsforslag 324
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Kommissionen offentliggør hver uge 
en oversigt over produkter, som udgør en 
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alvorlig risiko i henhold de nationale 
myndigheders indberetninger. Denne 
ugentlige oversigt omfatter 
foranstaltninger truffet af nationale 
myndigheder samt foranstaltninger truffet 
frivilligt af erhvervsdrivende.

Or. en

Ændringsforslag 325
Heide Rühle

Forslag til forordning
Artikel 20 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Meddelelser om produkter, der udgør en 
risiko, via Rapex

Meddelelser om produkter, der udgør en
alvorlig risiko, via Rapex

Or. en

Ændringsforslag 326
Ashley Fox

Forslag til forordning
Artikel 20 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Meddelelser om produkter, der udgør en 
risiko, via Rapex

Meddelelser om produkter, der udgør en
alvorlig risiko, via Rapex

Or. en

Ændringsforslag 327
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 20 – overskrift
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Meddelelser om produkter, der udgør en 
risiko, via Rapex

Meddelelser om produkter, der udgør en
alvorlig risiko, via Rapex

Or. en

Begrundelse

For at sikre Rapex' effektivitet bør anvendelsesområdet begrænses til produkter, som udgør 
en alvorlig risiko, mens resten kan behandles gennem ICSMS. Dermed ville medlemsstaterne 
kunne reagere mere effektivt på meddelelser ved at skelne mellem farlige produkter og 
produkter, som blot ikke opfylder kravene eller udgør en begrænset risiko og derfor ikke 
kræver omgående handling for at beskytte forbrugernes sikkerhed. Den nuværende 
bestemmelse ville overbebyrde Rapex og true systemets effektivitet.

Ændringsforslag 328
Heide Rühle

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) alle korrigerende foranstaltninger, som 
erhvervsdrivende har truffet i henhold til 
artikel 9, stk. 3

a) alle korrigerende foranstaltninger, som 
erhvervsdrivende har truffet

Or. en

Ændringsforslag 329
Norica Nicolai

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) alle korrigerende foranstaltninger, som 
erhvervsdrivende har truffet i henhold til 
artikel 9, stk. 3

a) alle korrigerende foranstaltninger, som 
erhvervsdrivende har truffet i henhold til 
artikel 9, stk. 4, litra c) og d)

Or. en
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Begrundelse

Begrænsning af brugen af Rapex til notifikation af sager, hvor produkter udgør en alvorlig 
risiko.

Ændringsforslag 330
Pablo Arias Echeverría

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) foranstaltninger truffet i tilfælde af 
formel manglende overholdelse, der ikke 
er afhjulpet, og som kan udgøre en 
alvorlig risiko (artikel 9.2)

Or. es

Begrundelse

Formålet med RAPEX er at forebygge risici, og til dette formål inkluderes de 
foranstaltninger, der er vedtaget for produkter, der kan udgøre en risiko. Det vurderes, at der 
i forbindelse med disse meddelelser mangler meddelelser vedrørende foranstaltninger, som de 
erhvervsdrivende vedtager vedrørende farlige produkter, som allerede er tilgængelige på 
markedet. Det gældende direktiv om produktsikkerhed i almindelighed (DPSA) forpligter til 
meddelelse via RAPEX, og det giver derfor ikke mening at udelukke dem her. På denne måde 
offentliggøres de på webstedet, hvor forbrugere og andre interesserede kan se dem. Ligeledes 
er det vigtigt at meddele de foranstaltninger, der træffes vedrørende formelle manglende 
overholdelser, der kan udgøre en alvorlig risiko (manglende sikkerhedsadvarsler, 
piktogrammer med fareadvarsler, instruktioner vedrørende brug osv.), når den 
erhvervsdrivende ikke har ønsket at afhjælpe den manglende overholdelse.

Ændringsforslag 331
Pablo Arias Echeverría

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) de foranstaltninger, der meddeles af 
de erhvervsdrivende til 
markedsovervågningsmyndighederne i 
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overensstemmelse med artikel 8.9, 10.7 oh 
11.5 i forordning om 
forbrugerproduktsikkerhed

Or. es

Ændringsforslag 332
Heide Rühle

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) den pågældende erhvervsdrivendes 
argumenter

Or. en

Ændringsforslag 333
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Første afsnit finder ikke anvendelse, hvis 
Rapex-kontaktpunktet har grund til at tro, 
at virkningerne af den risiko, som et 
produkt udgør, ikke rækker ud over dets 
medlemsstats område.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 334
Ashley Fox

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Første afsnit finder ikke anvendelse, hvis 
Rapex-kontaktpunktet har grund til at tro, 
at virkningerne af den risiko, som et 
produkt udgør, ikke rækker ud over dets 
medlemsstats område.

Første afsnit finder ikke anvendelse, hvis 
Rapex-kontaktpunktet har grund til at tro, 
at virkningerne af den alvorlige risiko, som 
et produkt udgør, ikke rækker ud over dets 
medlemsstats område.

Or. en

Ændringsforslag 335
Pablo Arias Echeverría

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) risikoens art og risikoniveauet, 
herunder et sammendrag af 
risikovurderingens resultater

a) de nødvendige data til identifikation af 
produktet

Or. es

Begrundelse

a) Det er nødvendigt at stille passende bestemmelser til rådighed, der finder anvendelse på 
produktet, og som omfatter vurdering af sikkerhed samt en risikovurdering.

Ændringsforslag 336
Pablo Arias Echeverría

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) karakteren af den manglende 
overholdelse af EU-
harmoniseringslovgivning

b) risikoens art og risikoniveauet, 
herunder et sammendrag af 
sikkerhedsvurderingens og 
risikovurderingens resultater

Or. es
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Begrundelse

b) Det fremgår ikke tydeligt, at manglende overholdelse for ikke-harmoniserede produkter 
skal angives, og at der ligeledes skal indberettes via RAPEX. Det foreslås derfor, at der tales 
generelt om EU-lovgivningen.

Ændringsforslag 337
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) de nødvendige data til identifikation af 
produktet

c) de nødvendige data til identifikation og 
sporing af produktet

Or. de

Ændringsforslag 338
Pablo Arias Echeverría

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) de nødvendige data til identifikation af 
produktet

c) karakteren af den manglende 
overholdelse af EU-lovgivning

Or. es

Ændringsforslag 339
Pablo Arias Echeverría

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) produktets oprindelse og 
forsyningskæde

d) arten af de korrigerende 
foranstaltninger eller andre 
foranstaltninger, der er truffet, og om det 
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drejer sig om frivillige eller obligatoriske 
foranstaltninger

Or. es

Ændringsforslag 340
Pablo Arias Echeverría

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – afsnit 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) arten af de korrigerende 
foranstaltninger eller andre 
foranstaltninger, der er truffet, og om det 
drejer sig om frivillige, godkendte eller 
krævede foranstaltninger

f) produktets oprindelse og 
forsyningskæde

Or. es

Begrundelse

f) De foranstaltninger, der vedtages vedrørende et produkt, der udgør en risiko, kan være 
obligatoriske eller frivillige, men i begge tilfælde er de altid godkendte og nødvendige, og det 
er derfor ikke nødvendigt at angive dette. For så vidt angår listen over data, der skal fremgå 
af formularen, er det nødvendigt at fastsætte en logisk orden, og der foreslås derfor 
ændringer. Således bør de første data, der skal vises, være data til identifikation af produktet, 
herefter data vedrørende risici, efterfulgt af manglende overholdelse af lovgivning, data 
vedrørende de trufne foranstaltninger og til sidst dato for vedtagelse osv.

Ændringsforslag 341
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – afsnit 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) hjemmeside og alternative 
kontaktoplysninger for forbrugerne

Or. en
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Ændringsforslag 342
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – afsnit 1 – litra f b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fb) om der er kendskab til forfalskninger 
af produktet

Or. en

Ændringsforslag 343
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – afsnit 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) om der er kendskab til forfalskninger 
af produktet

Or. en

Ændringsforslag 344
Ashley Fox

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis en meddelelse vedrører et produkt, 
der ikke overholder EU-
harmoniseringslovgivning, skal det også 
fremgå af de fremlagte oplysninger, om 
den manglende overholdelse skyldes 
følgende:

udgår

a) manglende opfyldelse af kravene i den 
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gældende lovgivning
(b) mangler ved de harmoniserede 
standarder, der er omhandlet i denne 
lovgivning, og som giver formodning om 
overensstemmelse med disse krav.
Hvis en korrigerende foranstaltning eller 
en anden foranstaltning, der er 
omhandlet i stk. 1, vedrører et produkt, 
der har været underkastet en 
overensstemmelsesvurdering foretaget af 
et bemyndiget organ, sikrer 
markedsovervågningsmyndighederne, at 
det relevante bemyndigede organ 
underrettes om de korrigerende 
foranstaltninger eller andre 
foranstaltninger, der er truffet.

Or. en

Ændringsforslag 345
Heide Rühle

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Efter at have modtaget denne meddelelse 
videregiver Kommissionen den straks til de 
øvrige medlemsstater. Hvis meddelelsen 
ikke opfylder kravene i stk. 1, 2 og 3, kan 
Kommissionen suspendere den.

4. Efter at have modtaget denne meddelelse 
videregiver Kommissionen den straks til
den erhvervsdrivende og de øvrige 
medlemsstater. Hvis meddelelsen ikke 
opfylder kravene i stk. 1, 2 og 3, kan 
Kommissionen suspendere den.

Or. en

Ændringsforslag 346
Ashley Fox

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 4



PE516.934v02-00 164/190 AM\1002709DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Efter at have modtaget denne meddelelse 
videregiver Kommissionen den straks til de 
øvrige medlemsstater. Hvis meddelelsen 
ikke opfylder kravene i stk. 1, 2 og 3, kan 
Kommissionen suspendere den.

4. Efter at have modtaget denne meddelelse 
videregiver Kommissionen den straks til de 
øvrige medlemsstater. Hvis meddelelsen 
ikke opfylder de administrative krav i stk. 
1, 2 og 3, kan Kommissionen suspendere 
den.

Or. en

Ændringsforslag 347
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Efter at have modtaget denne meddelelse 
videregiver Kommissionen den straks til de 
øvrige medlemsstater. Hvis meddelelsen 
ikke opfylder kravene i stk. 1, 2 og 3, kan 
Kommissionen suspendere den.

4. Efter at have modtaget denne meddelelse 
videregiver Kommissionen den straks til
den pågældende erhvervsdrivende og de 
øvrige medlemsstater. Hvis meddelelsen 
ikke opfylder kravene i stk. 1, 2 og 3, kan 
Kommissionen suspendere den.

Or. de

Begrundelse

Berørte erhvervsdrivende bør informeres mindst samtidig med offentliggørelsen af RAPEX-
meddelelsen, så de også selv kan træffe de nødvendige foranstaltninger.

Ændringsforslag 348
Pablo Arias Echeverría

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne underretter straks
Kommissionen om de foranstaltninger, der 

5. Medlemsstaterne underretter så hurtigt 
som muligt Kommissionen om de 
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er truffet efter modtagelsen af en 
meddelelse, og fremlægger eventuelt 
yderligere oplysninger, herunder 
resultaterne af gennemførte prøvninger 
eller analyser eller mulige divergerende 
synspunkter. Kommissionen videregiver 
straks disse oplysninger til de øvrige 
medlemsstater.

foranstaltninger, der er truffet efter 
modtagelsen af en meddelelse, og 
fremlægger eventuelt yderligere 
oplysninger, herunder resultaterne af 
gennemførte prøvninger eller analyser eller 
mulige divergerende synspunkter. 
Kommissionen videregiver straks disse 
oplysninger til de øvrige medlemsstater.

Or. es

Begrundelse

Efter modtagelsen af en meddelelse skal markedsovervågningsmyndighederne kontrollere, 
hvorvidt det pågældende produkt findes på deres marked, og kontakte den erhvervsdrivende, 
hvis denne er kendt. Hvis den pågældende nægter at trække produktet tilbage, skal 
vedkommende have en frist på et par dage til at blive hørt, og det kan derfor være svært 
"straks" at informere Kommissionen og oven i købet at fremlægge resultater af prøver mv. 
Det bør undgås at udvande den gode brug af ordet "straks", da det har stor betydning i 
nærværende forordning. For at markedsovervågningsmyndighederne kan få svar, finder de i 
artikel 11 og 18 fastsatte frister anvendelse, således at medlemsstaterne og Kommissionen 
kan reagere på de meddelte foranstaltninger, eller den fastsatte frist for erhvervsdrivende i 
artikel 10.3 (mindst 10 dage) til at blive hørt, efter at have givet dem en anden frist (en 
passende tidsfrist) i henhold til artikel 9.3.

Ændringsforslag 349
Heide Rühle

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Det skal være muligt at ajourføre de
oplysninger om et produkt, som er 
meddelt til Rapex-systemet.

Or. en

Ændringsforslag 350
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 5 b (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5b. Hvis det er relevant, skal de 
oplysninger om et produkt, som er 
meddelt til RAPEX, ajourføres.

Or. de

Begrundelse

Det skal f.eks. være muligt at ajourføre oplysninger i RAPEX om et anmeldt produkt, hvis 
disse oplysninger er blevet forældede.

Ændringsforslag 351
Heide Rühle

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen driver et informations- og 
kommunikationssystem for 
markedsovervågning (ICSMS) for 
indsamling og struktureret lagring af 
oplysninger om spørgsmål vedrørende 
markedsovervågning, navnlig følgende 
oplysninger:

Kommissionen driver et informations- og 
kommunikationssystem for 
markedsovervågning (ICSMS) for 
indsamling og struktureret lagring af 
oplysninger om spørgsmål vedrørende 
markedsovervågning. Medlemsstaterne 
indsamler navnlig følgende oplysninger og 
indfører dem i ICSMS:

Or. en

Ændringsforslag 352
Heide Rühle

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen sørger for en 
interfaceløsning mellem ICSMS og Rapex 
med henblik på udveksling af oplysninger 
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mellem disse to systemer, når det er 
relevant.

Or. en

Ændringsforslag 353
Pablo Arias Echeverría

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) manglende overholdelse af EU-
harmoniseringslovgivning bortset fra 
korrigerende foranstaltninger eller andre 
foranstaltninger, der er meddelt via Rapex i 
overensstemmelse med artikel 20

e) manglende overholdelse af EU-
lovgivning bortset fra korrigerende 
foranstaltninger eller andre 
foranstaltninger, der er meddelt via Rapex i 
overensstemmelse med artikel 20

Or. es

Begrundelse

Man bør registrere kontroller af alle produkter, både harmoniserede og ikke-harmoniserede.

Ændringsforslag 354
Pablo Arias Echeverría

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 – afsnit 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) indsigelser, som en medlemsstat har 
gjort i overensstemmelse med artikel 11, 
stk. 1, og opfølgning herpå.

udgår

Or. es

Begrundelse

Undgå dobbeltarbejde. Indsigelserne udgår fra en RAPEX-meddelelse, hvis der er truffet 
foranstaltninger, og udvekslingen af information om meddelelsen udføres ligeledes i samme 
system. Det er ikke nødvendigt at indtaste den igen i ICSMS.



PE516.934v02-00 168/190 AM\1002709DA.doc

DA

Ændringsforslag 355
Ashley Fox

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ICSMS skal indeholde et register over 
referencer til meddelelser om korrigerende 
foranstaltninger eller andre 
foranstaltninger, der er fremsendt via 
Rapex i overensstemmelse med artikel 20.

ICSMS skal indeholde et register over 
referencer til meddelelser om korrigerende 
foranstaltninger eller andre 
foranstaltninger, der er fremsendt via 
Rapex i overensstemmelse med artikel 20.
Kommissionen udvikler et interface 
mellem ICSMS og Rapex, som automatisk 
overfører oplysninger om alvorlige risici 
til Rapex-systemet.

Or. en

Ændringsforslag 356
Pablo Arias Echeverría

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Markedsovervågningsmyndighederne
anerkender gyldigheden af og gør brug af 
prøvningsrapporter, som er udarbejdet af 
eller for tilsvarende myndigheder i andre 
medlemsstater, og som er indført i ICSMS.

3. Markedsovervågningsmyndighederne
tager så vidt muligt hensyn til og gør brug 
af prøvningsrapporter, som er udarbejdet af 
eller for tilsvarende myndigheder i andre 
medlemsstater, og som er indført i ICSMS.

Or. es

Begrundelse

Det er en uforholdsmæssig stor forpligtelse. Det er en fordel at være i besiddelse af rapporter 
vedrørende et produkt for at kunne bruge dem over for de erhvervsdrivende. Men hvis 
vedkommende ikke accepterer dem, skal markedsovervågningsmyndighederne starte forfra og 
tage stikprøver på markedet. Det skal ligeledes bemærkes, at produkter fra et andet marked 
kan være fra et andet parti eller batch og derfor ikke reagerer på samme måde. Endvidere er 
hensyntagen til prøvningsrapporter fra andre markedsovervågningsrapporter allerede 
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omfattet af sidste stk. i art. 9.1 på generisk vis og ikke specifikt gældende for rapporter 
indtastet i ICSMS.

Ændringsforslag 357
Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

Forslag til forordning
Artikel 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 21a
Fælleseuropæisk database over 

personskader
1. Kommissionen opretter og koordinerer 
en fælleseuropæisk database over 
personskader, som omfatter alle former 
for personskader, navnlig skader relateret 
til produkter, der anvendes i hjemmet eller 
til fritids-, transport- og arbejdsaktiviteter.
2. Medlemsstaternes relevante 
markedsovervågningsmyndigheder 
bidrager til oprettelsen af databasen og 
leverer oplysninger om personskader til 
databasen, som er fuldstændige og i 
overensstemmelse med EU- og national 
lovgivning om beskyttelse af 
personoplysninger.
3. Kommissionen støtter koordineringen 
af indsamlingen af oplysninger fra 
medlemsstaterne og driften af databasen.

Or. en

Ændringsforslag 358
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen og medlemsstaterne kan Kommissionen og medlemsstaterne kan 
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udveksle fortrolige oplysninger, herunder 
oplysninger, der er udvekslet via Rapex, 
med regulerende myndigheder i tredjelande 
eller internationale organisationer, med 
hvilke Kommissionen og medlemsstaten 
eller gruppen af medlemsstater har indgået 
bilaterale eller multilaterale aftaler om 
fortrolighed, som bygger på gensidighed.

udveksle fortrolige oplysninger, herunder 
oplysninger, der er udvekslet via Rapex, 
med regulerende myndigheder i tredjelande 
eller internationale organisationer, med 
hvilke Kommissionen og medlemsstaten 
eller gruppen af medlemsstater har indgået 
bilaterale eller multilaterale aftaler om 
fortrolighed, som bygger på gensidighed.
Hvis udvekslingen af oplysninger 
vedrører personoplysninger, finder 
direktiv 95/46/EF anvendelse.

Or. de

Ændringsforslag 359
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen og medlemsstaterne kan 
udveksle fortrolige oplysninger, herunder 
oplysninger, der er udvekslet via Rapex, 
med regulerende myndigheder i tredjelande 
eller internationale organisationer, med 
hvilke Kommissionen og medlemsstaten 
eller gruppen af medlemsstater har indgået 
bilaterale eller multilaterale aftaler om 
fortrolighed, som bygger på gensidighed.

Kommissionen og medlemsstaterne kan 
udveksle fortrolige oplysninger, herunder 
oplysninger, der er udvekslet via Rapex, 
med regulerende myndigheder i tredjelande 
eller internationale organisationer, med 
hvilke Kommissionen og medlemsstaten 
eller gruppen af medlemsstater har indgået 
bilaterale eller multilaterale aftaler om 
fortrolighed, som bygger på gensidighed.
Alle sådanne ordninger skal omfatte 
bestemmelser om fortrolighed svarende til 
de bestemmelser, der er gældende i EU, 
samt særlige bestemmelser om beskyttelse 
af personoplysninger i henhold til artikel 
25 i direktiv 95/46/EF og artikel 9 i 
forordning (EF) nr. 45/2001.

Or. en

Ændringsforslag 360
Pablo Arias Echeverría
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Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen og medlemsstaterne kan
udveksle fortrolige oplysninger, herunder 
oplysninger, der er udvekslet via Rapex, 
med regulerende myndigheder i tredjelande 
eller internationale organisationer, med 
hvilke Kommissionen og medlemsstaten 
eller gruppen af medlemsstater har indgået 
bilaterale eller multilaterale aftaler om 
fortrolighed, som bygger på gensidighed.

Kommissionen kan sammen med
medlemsstaterne udveksle fortrolige 
oplysninger, herunder oplysninger, der er 
udvekslet via Rapex, med regulerende 
myndigheder i tredjelande eller 
internationale organisationer, med hvilke 
Kommissionen og medlemsstaterne har 
indgået bilaterale eller multilaterale aftaler 
om fortrolighed, som bygger på 
gensidighed.

Or. es

Begrundelse

Information i RAPEX, herunder fortrolig information, stammer fra alle medlemsstater, og alle 
medlemsstater bør derfor deltage i disse aftaler. På denne måde undgås tilfælde, hvor en 
medlemsstat ikke ønskede at indgå aftaler med et bestemt tredjeland, og en anden 
medlemsstat indgik en aftale og dermed har givet det pågældende tredjeland adgang til den 
information, som den første medlemsstat ikke ville. Enhver form for udveksling bør ske 
gennem Kommissionen.

Ændringsforslag 361
Ashley Fox

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Markedsovervågningsmyndighederne
fremlægger efter modtagelsen af en 
behørigt begrundet anmodning fra en 
markedsovervågningsmyndighed i en 
anden medlemsstat al relevant information 
eller dokumentation og gennemfører 
kontrol, inspektioner eller undersøgelser 
og aflægger rapport herom og om 
eventuelle opfølgende foranstaltninger, 
der er truffet, til den anmodende 
myndighed.

2. Markedsovervågningsmyndighederne
yder efter modtagelsen af en behørigt 
begrundet anmodning fra en 
markedsovervågningsmyndighed i en 
anden medlemsstat bistand i passende 
omfang til den anmodende myndighed.
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Or. en

Ændringsforslag 362
Pablo Arias Echeverría

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Markedsovervågningsmyndighederne
fremlægger efter modtagelsen af en 
behørigt begrundet anmodning fra en 
markedsovervågningsmyndighed i en 
anden medlemsstat al relevant information 
eller dokumentation og gennemfører 
kontrol, inspektioner eller undersøgelser 
og aflægger rapport herom og om 
eventuelle opfølgende foranstaltninger, der 
er truffet, til den anmodende myndighed.

2. Markedsovervågningsmyndighederne
gennemfører efter modtagelsen af en 
behørigt begrundet anmodning fra en 
markedsovervågningsmyndighed i en 
anden medlemsstat, der har udtømt alle 
andre muligheder, de nødvendige
undersøgelser, og aflægger rapport om 
eventuelle opfølgende foranstaltninger, der 
er truffet, til den anmodende myndighed.

Or. es

Begrundelse

Bestemmelsen er omfattende. Generelt udøves gensidig bistand gennem RAPEX. Denne 
bistand kan dog i visse tilfælde være nødvendig, og det foreslås derfor, at alle andre 
muligheder skal være udtømt.

Ændringsforslag 363
Pablo Arias Echeverría

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Markedsovervågningsmyndigheder kan 
samarbejde med de kompetente 
myndigheder i tredjelande om udveksling 
af oplysninger og teknisk bistand med 
henblik på at fremme og lette adgang til 
Unionens 
informationsudvekslingssystemer,
herunder Rapex-systemet i 

1. Markedsovervågningsmyndigheder kan 
samarbejde med de kompetente 
myndigheder i tredjelande om udveksling 
af oplysninger og teknisk bistand med 
henblik på at fremme og lette adgang til 
Unionens 
informationsudvekslingssystemer, med 
undtagelse af Rapex-systemet i 
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overensstemmelse med artikel 19, stk. 4, 
og fremme aktiviteter i forbindelse med 
overensstemmelsesvurdering og 
markedsovervågning.

overensstemmelse med artikel 19, stk. 4, 
og fremme aktiviteter i forbindelse med 
overensstemmelsesvurdering og 
markedsovervågning.

Or. es

Begrundelse

Selv om denne bestemmelse er baseret på de samme kriterier, som Kommissionen anvender til 
at give et tredjeland adgang til RAPEX, kan disse kriterier fortolkes meget forskelligt af de 
enkelte medlemsstater. Da der er tale om et område med meget ansvar, der omfatter 
fortrolige oplysninger fra alle landene, foreslås det, at dette autoriseres fra Kommissionen, 
og at RAPEX-systemet udelukkes i ovenstående bestemmelse. Alternativt kan begge artikler 
omarbejdes, idet fortroligheden af informationen i RAPEX, som tilhører alle 
medlemsstaterne, overholdes.

Ændringsforslag 364
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Hvis der ved udvekslingen af 
oplysninger også udveksles 
personoplysninger, finder direktiv 
95/46/EF anvendelse.

Or. de

Ændringsforslag 365
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. EMSF kan opfordre eksperter og andre 
tredjeparter til at deltage i møderne eller 
komme med skriftlige bidrag.

5. EMSF kan opfordre eksperter og andre 
tredjeparter til at deltage i møderne eller 
komme med skriftlige bidrag.
Organisationer, der repræsenterer de 
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interesser, som industrien, små og 
mellemstore virksomheder, forbrugere, 
laboratorier og 
overensstemmelsesvurderingsorganer på 
EU-plan har, kan høres vedrørende det 
årlige markedsovervågningsprogram.

Or. en

Ændringsforslag 366
Pablo Arias Echeverría

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at tilrettelægge fælles 
markedsovervågningsprojekter og fælles 
afprøvningsprojekter,

c) at fremme tilrettelæggelsen af fælles 
markedsovervågningsprojekter og fælles 
afprøvningsprojekter,

Or. es

Begrundelse

Forummets formål er at fremme tilrettelæggelsen af markedsovervågning og 
uddannelsesprogrammer samt oplysningskampagner.

Ændringsforslag 367
Pablo Arias Echeverría

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) at tilrettelægge uddannelsesprogrammer 
og programmer for udveksling af nationale 
embedsmænd

e) at fremme tilrettelæggelsen af
uddannelsesprogrammer og programmer 
for udveksling af nationale embedsmænd

Or. es
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Begrundelse

Forummets formål er at fremme tilrettelæggelsen af markedsovervågning og 
uddannelsesprogrammer samt oplysningskampagner.

Ændringsforslag 368
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) at tilrettelægge informationskampagner 
og fælles besøgsprogrammer

g) at tilrettelægge informationskampagner 
og fælles besøgsprogrammer, herunder 
kontrol ved grænser

Or. en

Ændringsforslag 369
Pablo Arias Echeverría

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) at tilrettelægge informationskampagner 
og fælles besøgsprogrammer

g) at fremme tilrettelæggelsen af
informationskampagner og fælles 
besøgsprogrammer

Or. es

Begrundelse

Forummets formål er at fremme tilrettelæggelsen af markedsovervågning og 
uddannelsesprogrammer samt oplysningskampagner.

Ændringsforslag 370
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1 – litra j
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) at bidrage til udarbejdelsen af 
retningslinjer for at sikre effektiv og 
ensartet gennemførelse af denne 
forordning, idet der tages behørigt hensyn 
til industriens, navnlig små og
mellemstore virksomheders, og andre 
interessenters interesser

j) at bidrage til udarbejdelsen af 
retningslinjer for at sikre effektiv og 
ensartet gennemførelse af denne 
forordning, idet der tages behørigt hensyn 
til forbrugernes og andre interessenters 
interesser

Or. de

Ændringsforslag 371
Pablo Arias Echeverría

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) at bidrage til udarbejdelsen af 
retningslinjer for at sikre effektiv og 
ensartet gennemførelse af denne 
forordning, idet der tages behørigt hensyn 
til industriens, navnlig små og mellemstore 
virksomheders, og andre interessenters 
interesser

j) at bidrage til udarbejdelsen af 
retningslinjer for at sikre effektiv og 
ensartet gennemførelse af denne 
forordning, idet der tages behørigt hensyn 
til industriens, navnlig små og mellemstore 
virksomheders, forbrugerbeskyttelse og 
andre interessenters interesser

Or. es

Begrundelse

Virksomhedernes interesser bør ikke have indflydelse på effektiv og ensartet gennemførelse af 
denne forordning, og hvis dette er tilfældet, bør disse interesser afvejes under behørigt hensyn 
til forbrugerbeskyttelsen.

Ændringsforslag 372
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1 – litra k
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) at rådgive og bistå Kommissionen, på
dennes anmodning, i dens vurdering af 
ethvert spørgsmål vedrørende 
gennemførelsen af denne forordning

k) at rådgive og bistå Kommissionen,
medlemsstaterne og Europa-Parlamentet,
på deres anmodning, i dens vurdering af 
ethvert spørgsmål vedrørende 
gennemførelsen af denne forordning

Or. de

Ændringsforslag 373
Pablo Arias Echeverría

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1 – litra l a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

la) at bidrage til etableringen af et 
europæisk netværk af laboratorier inden 
for produktsikkerhed

Or. es

Begrundelse

Det foreslås, at forummet skal bidrage til etableringen af et netværk af laboratorier i EU (se 
artikel 28).

Ændringsforslag 374
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1 – litra l b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

lb) at tilrettelægge specifikke og 
regelmæssige 
markedsovervågningskampagner i 
forbindelse med produkter, der 
distribueres online
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Or. en

Ændringsforslag 375
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1 – litra l c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

lc) at sikre passende inddragelse af og 
samarbejde med toldmyndigheder

Or. en

Ændringsforslag 376
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1 – litra l d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ld) at bidrage til at streamline 
administrativ praksis og 
håndhævelsespraksis, for så vidt angår 
markedsovervågning i medlemsstaterne

Or. en

Ændringsforslag 377
Ashley Fox

Forslag til forordning
Artikel 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 28 udgår
EU-referencelaboratorier
1. For specifikke produkter, 
produktkategorier eller grupper af 
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produkter eller for specifikke opgaver 
vedrørende en produktkategori eller 
gruppe af produkter kan Kommissionen 
ved hjælp af gennemførelsesretsakter 
udpege EU-referencelaboratorier, som 
opfylder de kriterier, der er fastsat i stk. 2.
2. Hvert EU-referencelaboratorium 
opfylder følgende kriterier:
a) Det råder over et kvalificeret personale 
med den nødvendige uddannelse i 
analyseteknik, som benyttes på deres 
kompetenceområde, og med tilstrækkeligt 
kendskab til standarder og praksis.
b) Det råder over det udstyr og det 
referencemateriale, der er nødvendigt for 
at udføre de opgaver, det pålægges.
c) Det handler uafhængigt og upartisk og 
i offentlighedens interesse.
d) Det sikrer, at personalet respekterer 
visse emners, resultaters eller 
meddelelsers fortrolige karakter.
3. Inden for rammerne af deres udpegelse 
varetager EU-referencelaboratorier 
følgende opgaver:
a) De foretager produktafprøvninger i 
forbindelse med 
markedsovervågningsaktiviteter og 
undersøgelser.
b) De bidrager til bilæggelse af tvister
mellem medlemsstaternes myndigheder, 
erhvervsdrivende og 
overensstemmelsesvurderingsorganer.
c) De yder Kommissionen og 
medlemsstaterne uafhængig teknisk eller 
videnskabelig rådgivning.
d) De udvikler nye analyseteknikker og –
metoder.
e) De formidler information og tilbyder 
uddannelse.

Or. en
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Begrundelse

Der er ikke nogen klar begrundelse for EU-udpegede referencelaboratorier. Sådanne 
funktioner findes allerede i flere medlemsstater og kan anvendes af kolleger, som ikke har 
adgang til dem i deres egen medlemsstat. De foreslåede opgaver "at bidrage til bilæggelse af 
tvister" og "yde uafhængig teknisk eller videnskabelig rådgivning" kan let opfyldes ved at 
udpege et eksisterende organ i en tredje medlemsstat.

Ændringsforslag 378
Pablo Arias Echeverría

Forslag til forordning
Artikel 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 28 udgår
EU-referencelaboratorier
1. For specifikke produkter, 
produktkategorier eller grupper af 
produkter eller for specifikke opgaver 
vedrørende en produktkategori eller 
gruppe af produkter kan Kommissionen 
ved hjælp af gennemførelsesretsakter 
udpege EU-referencelaboratorier, som 
opfylder de kriterier, der er fastsat i stk. 2.
2. Hvert EU-referencelaboratorium 
opfylder følgende kriterier:
a) Det råder over et kvalificeret personale 
med den nødvendige uddannelse i 
analyseteknik, som benyttes på deres 
kompetenceområde, og med tilstrækkeligt 
kendskab til standarder og praksis.
b) Det råder over det udstyr og det 
referencemateriale, der er nødvendigt for 
at udføre de opgaver, det pålægges.
c) Det handler uafhængigt og upartisk og 
i offentlighedens interesse.
d) Det sikrer, at personalet respekterer 
visse emners, resultaters eller 
meddelelsers fortrolige karakter.
3. Inden for rammerne af deres udpegelse 
varetager EU-referencelaboratorier 
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følgende opgaver:
a) De foretager produktafprøvninger i
forbindelse med 
markedsovervågningsaktiviteter og 
undersøgelser.
b) De bidrager til bilæggelse af tvister 
mellem medlemsstaternes myndigheder, 
erhvervsdrivende og 
overensstemmelsesvurderingsorganer.
c) De yder Kommissionen og 
medlemsstaterne uafhængig teknisk eller 
videnskabelig rådgivning.
d) De udvikler nye analyseteknikker og –
metoder.
e) De formidler information og tilbyder 
uddannelse.

Or. es

Begrundelse

Det er ikke nødvendigt at udpege referencelaboratorier. Dette ville medføre problemer i 
forhold til uafhængighed, finansiering og uvildighed. Der findes allerede bemyndigede 
organer for hvert direktiv i form af ekspertlaboratorier i hver enkelt produktkategori, og disse 
laboratorier mødes regelmæssigt for at fastlægge ensartede kriterier for anvendelse i EU. 
Disse kriterier bidrager ligeledes til løsningen af retstvister. De nye laboratorier ville blot 
udføre det samme arbejde som disse organer. For så vidt angår finansiering, ville de dyre 
analyseudgifter til disse laboratorier også gøre sig gældende for de nye 
referencelaboratorier. Vi spørger os selv, hvem der skal betale disse udgifter. Vi mener, at det 
af hensyn til at opnå  fælles kriterier, for så vidt angår ikke-harmoniserede produkter, ville 
være bedre at have flere laboratorier. Med det nye litra m) i artikel 27 foreslås det at lægge 
fundamentet for etableringen af et europæisk netværk af laboratorier, der skal have som 
formål at skabe grundlag for samarbejde og koordinering af medlemsstaternes 
analyseressourcer inden for produktsikkerhed til gavn for alle 
markedsovervågningsmyndigheder. På denne måde koordineres de forskellige 
analyseressourcer, der tilbydes af de forskellige laboratorier i EU, der vil være kendskab til, 
hvilke typer prøver det enkelte laboratorium udfører vedrørende de forskellige produkter, og 
der sikres et passende kapacitetsniveau for hele EU. Alt dette vil bidrage til en forbedring af 
produkternes sikkerhed og kvalitet.

Ændringsforslag 379
Christel Schaldemose
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Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvert EU-referencelaboratorium 
opfylder følgende kriterier:

2. Hvert EU-referencelaboratorium er 
uafhængigt og opfylder følgende kriterier:

Or. en

Ændringsforslag 380
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 2 – litra -a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) Det akkrediteres og kontrolleres af 
Kommissionen

Or. de

Ændringsforslag 381
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. EU-referencelaboratoriers 
uafhængighed af kommercielle interesser 
og interessekonflikter sikres gennem de i 
kapitel II i forordning 765/2008 fastsatte 
procedurer med hensyn til nationale 
akkrediteringsorganer.

Or. en

Ændringsforslag 382
Sirpa Pietikäinen
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Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse sanktioner skal være effektive, stå i 
rimeligt forhold til overtrædelsens alvor 
og have en præventiv virkning.
Hvis overtrædelsen er begået forsætligt, 
skal disse sanktioner bl.a. omfatte 
administrative sanktioner for de relevante 
erhvervsdrivende på op til 10 % af den 
samlede årlige omsætning i det 
foregående regnskabsår.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget modificerer ordførerens ændringsforslag 62 og præciserer, at der bør 
idømmes strenge sanktioner, hvis overtrædelsen af forordningen er begået forsætligt. Den 
generelle grænse svarer til den, der gælder inden for EU's antitrustlovgivning.

Ændringsforslag 383
Pablo Arias Echeverría

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der tages med de i første afsnit 
omhandlede sanktioner hensyn til 
virksomhedernes størrelse og især til små 
og mellemstore virksomheders situation.
Sanktionerne kan skærpes, hvis den 
pågældende erhvervsdrivende tidligere 
har begået en lignende overtrædelse, og 
kan omfatte strafferetlige sanktioner for 
alvorlige overtrædelser.

udgår

Or. es
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Begrundelse

Der foreslås det samme som i forordningen om forbrugerproduktsikkerhed, da det skønnes at 
høre under medlemsstaternes kompetencer.

Ændringsforslag 384
Ashley Fox

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der tages med de i første afsnit 
omhandlede sanktioner hensyn til 
virksomhedernes størrelse og især til små 
og mellemstore virksomheders situation. 
Sanktionerne kan skærpes, hvis den 
pågældende erhvervsdrivende tidligere 
har begået en lignende overtrædelse, og 
kan omfatte strafferetlige sanktioner for 
alvorlige overtrædelser.

udgår

Or. en

Begrundelse

Den tekst, som Kommissionen har foreslået, modsiger det foregående stykke, eftersom det 
(som specificeret i det foregående stykke) entydigt er op til medlemsstaterne at definere de 
passende sanktioner.

Ændringsforslag 385
Heide Rühle

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der tages med de i første afsnit 
omhandlede sanktioner hensyn til
virksomhedernes størrelse og især til små 
og mellemstore virksomheders situation. 
Sanktionerne kan skærpes, hvis den 
pågældende erhvervsdrivende tidligere 
har begået en lignende overtrædelse, og 
kan omfatte strafferetlige sanktioner for 

Ved fastsættelsen af sanktionerne bør 
myndighederne tage hensyn til den 
indtægt, der er opnået på det indre 
marked med det produkt, der ikke opfylder 
kravene, det økonomiske tab, der er påført 
andre erhvervsdrivende, som sælger 
lignende eller sammenlignelige produkter 
i EU, alvoren af den manglende 
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alvorlige overtrædelser. overholdelse, gentagen manglende 
overholdelse og den erhvervsdrivendes 
forsæt i forbindelse med at bringe 
produktet i omsætning.

Or. en

Ændringsforslag 386
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der tages med de i første afsnit 
omhandlede sanktioner hensyn til 
virksomhedernes størrelse og især til små 
og mellemstore virksomheders situation. 
Sanktionerne kan skærpes, hvis den 
pågældende erhvervsdrivende tidligere har 
begået en lignende overtrædelse, og kan 
omfatte strafferetlige sanktioner for 
alvorlige overtrædelser.

Niveauet for de i første afsnit omhandlede 
sanktioner fastsættes som en andel af 
værdien af salget af de pågældende 
produkter i det seneste hele år af 
overtrædelsen, afhængigt af 
overtrædelsens alvor, varighed og 
forsætlige karakter. Sanktionerne kan 
skærpes, hvis den pågældende 
erhvervsdrivende tidligere har begået en 
lignende overtrædelse, og kan omfatte 
strafferetlige sanktioner for alvorlige 
overtrædelser. Sanktionerne må dog højst 
være 10 % af virksomhedens samlede 
omsætning i det foregående regnskabsår.

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede formulering bygger på de vilkår, der gælder for bøder for overtrædelser af 
EU's konkurrenceregler. Selv om bøder skal have en afskrækkende effekt, er det rimeligt at 
fastsætte et loft på 10 % af den samlede omsætning i det foregående regnskabsår for at undgå 
at tvinge virksomheder til lukning.

Ændringsforslag 387
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der tages med de i første afsnit 
omhandlede sanktioner hensyn til
virksomhedernes størrelse og især til små 
og mellemstore virksomheders situation. 
Sanktionerne kan skærpes, hvis den 
pågældende erhvervsdrivende tidligere har 
begået en lignende overtrædelse, og kan 
omfatte strafferetlige sanktioner for 
alvorlige overtrædelser.

Der tages med de i første afsnit 
omhandlede sanktioner hensyn til
overtrædelsens alvor og størrelsen af den 
uberettigede indtægt, der er opnået ved 
den. Sanktionerne kan skærpes, hvis den 
pågældende erhvervsdrivende tidligere har 
begået en lignende overtrædelse, og kan 
omfatte strafferetlige sanktioner for 
alvorlige overtrædelser.

Or. en

Ændringsforslag 388
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der tages med de i første afsnit 
omhandlede sanktioner hensyn til 
virksomhedernes størrelse og især til små 
og mellemstore virksomheders situation. 
Sanktionerne kan skærpes, hvis den
pågældende erhvervsdrivende tidligere har 
begået en lignende overtrædelse, og kan 
omfatte strafferetlige sanktioner for 
alvorlige overtrædelser.

Der tages med de i første afsnit 
omhandlede sanktioner hensyn til
overtrædelsens grovhed, virksomhedernes 
størrelse og især til SMV'ers situation –
også i forhold til den rolle, de hver især 
spiller i forsyningskæden, med særlig 
vægt på den faktiske aktivitet, som den 
erhvervsdrivende udfører i 
produktionsprocessen, og hans mulighed 
for at øve indflydelse på 
produktsikkerheden. Sanktionerne kan 
skærpes, hvis den erhvervsdrivende med 
ansvar for et produkts første 
markedsføring tidligere har begået en 
lignende overtrædelse, og kan omfatte 
strafferetlige sanktioner for alvorlige 
overtrædelser.

Or. it

Ændringsforslag 389
Franz Obermayr
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Forslag til forordning
Artikel 33 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest [fem] år efter datoen for 
anvendelsen af denne forordning vurderer 
Kommissionen anvendelsen af denne 
forordning og forelægger Europa-
Parlamentet og Rådet en 
evalueringsrapport. I denne rapport 
vurderes, om målene med denne 
forordning er nået, navnlig med hensyn til 
sikring af mere effektiv håndhævelse af 
produktsikkerhedsbestemmelser og EU-
harmoniseringslovgivning, forbedring af 
samarbejdet mellem 
markedsovervågningsmyndigheder, 
styrkelse af kontrollen med produkter, der 
indføres i Unionen, og forbedret 
beskyttelse af personers sundhed og 
sikkerhed generelt, sundhed og sikkerhed 
på arbejdspladsen, forbrugerbeskyttelse, 
miljøet, den offentlige sikkerhed og andre 
samfundsinteresser, idet der tages hensyn 
til dens konsekvenser for erhvervslivet, 
især små og mellemstore virksomheder.

Senest [fem] år efter datoen for 
anvendelsen af denne forordning vurderer 
Kommissionen anvendelsen af denne 
forordning og forelægger Europa-
Parlamentet og Rådet en 
evalueringsrapport. I denne rapport 
vurderes, om målene med denne 
forordning er nået, navnlig med hensyn til 
sikring af mere effektiv håndhævelse af 
produktsikkerhedsbestemmelser og EU-
harmoniseringslovgivning, forbedring af 
samarbejdet mellem 
markedsovervågningsmyndigheder, 
styrkelse af kontrollen med produkter, der 
indføres i Unionen, og forbedret 
beskyttelse af personers sundhed og 
sikkerhed generelt, sundhed og sikkerhed 
på arbejdspladsen, forbrugerbeskyttelse, 
miljøet, den offentlige sikkerhed og andre 
samfundsinteresser, idet der tages hensyn 
til dens konsekvenser for erhvervslivet, 
især små og mellemstore virksomheder.
Som supplement til kontrollen bør 
markedsovervågningsmyndighederne 
også forlange kontroller udført af 
uafhængige tredjeparter samt især 
udtagelse af prøver af et repræsentativt 
antal produkter ved 
tredjepartskontrolinstanser.

Or. de

Ændringsforslag 390
Wim van de Camp

Forslag til forordning
Artikel 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest [fem] år efter datoen for 
anvendelsen af denne forordning vurderer 
Kommissionen anvendelsen af denne 

Senest [fem] år efter datoen for 
anvendelsen af denne forordning vurderer 
Kommissionen anvendelsen af denne 
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forordning og forelægger Europa-
Parlamentet og Rådet en 
evalueringsrapport. I denne rapport 
vurderes, om målene med denne 
forordning er nået, navnlig med hensyn til 
sikring af mere effektiv håndhævelse af 
produktsikkerhedsbestemmelser og EU-
harmoniseringslovgivning, forbedring af 
samarbejdet mellem 
markedsovervågningsmyndigheder, 
styrkelse af kontrollen med produkter, der 
indføres i Unionen, og forbedret 
beskyttelse af personers sundhed og 
sikkerhed generelt, sundhed og sikkerhed 
på arbejdspladsen, forbrugerbeskyttelse, 
miljøet, den offentlige sikkerhed og andre 
samfundsinteresser, idet der tages hensyn 
til dens konsekvenser for erhvervslivet, 
især små og mellemstore virksomheder.

forordning og forelægger Europa-
Parlamentet og Rådet en 
evalueringsrapport. I denne rapport 
vurderes, om målene med denne 
forordning er nået, navnlig med hensyn til 
sikring af mere effektiv håndhævelse af 
produktsikkerhedsbestemmelser og EU-
harmoniseringslovgivning, forbedring af 
samarbejdet mellem 
markedsovervågningsmyndigheder, 
styrkelse af kontrollen med produkter, der 
indføres i Unionen, og forbedret 
beskyttelse af personers sundhed og 
sikkerhed generelt, sundhed og sikkerhed 
på arbejdspladsen, forbrugerbeskyttelse, 
miljøet, den offentlige sikkerhed og andre 
samfundsinteresser, idet der tages hensyn 
til dens konsekvenser for erhvervslivet, 
især små og mellemstore virksomheder.
Denne rapport skal desuden udforske nye 
og innovative markedsbaserede løsninger, 
der effektivt kan supplere de 
markedsovervågningsaktioner, der 
gennemføres af 
markedsovervågningsmyndighederne, og 
rapporten skal omfatte, men ikke være 
begrænset til, udforskning af 
mulighederne for obligatoriske 
tredjepartsrevisionsordninger samt 
obligatorisk tredjepartsindsamling og -
prøveudtagning af de kontrollerede 
produkter.

Or. en

Begrundelse

Der foreslås obligatoriske tredjepartsrevisionsordninger sammen med obligatorisk 
tredjepartsindsamling og -prøveudtagning for de berørte produkter. Af hensyn til 
effektiviteten er det vigtigt at sikre, at tredjepartsrevisionen er baseret på repræsentative 
prøveudtagninger af produkter.

Ændringsforslag 391
Matteo Salvini
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Forslag til forordning
Artikel 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest [fem] år efter datoen for 
anvendelsen af denne forordning vurderer 
Kommissionen anvendelsen af denne 
forordning og forelægger Europa-
Parlamentet og Rådet en 
evalueringsrapport. I denne rapport 
vurderes, om målene med denne 
forordning er nået, navnlig med hensyn til 
sikring af mere effektiv håndhævelse af 
produktsikkerhedsbestemmelser og EU-
harmoniseringslovgivning, forbedring af 
samarbejdet mellem 
markedsovervågningsmyndigheder, 
styrkelse af kontrollen med produkter, der 
indføres i Unionen, og forbedret 
beskyttelse af personers sundhed og 
sikkerhed generelt, sundhed og sikkerhed 
på arbejdspladsen, forbrugerbeskyttelse, 
miljøet, den offentlige sikkerhed og andre 
samfundsinteresser, idet der tages hensyn 
til dens konsekvenser for erhvervslivet, 
især små og mellemstore virksomheder.

Senest [fem] år efter datoen for 
anvendelsen af denne forordning vurderer 
Kommissionen anvendelsen af denne 
forordning og forelægger Europa-
Parlamentet og Rådet en 
evalueringsrapport. I denne rapport 
vurderes, om målene med denne 
forordning er nået, navnlig med hensyn til 
sikring af mere effektiv håndhævelse af 
produktsikkerhedsbestemmelser og EU-
harmoniseringslovgivning, forbedring af 
samarbejdet mellem 
markedsovervågningsmyndigheder, 
styrkelse af kontrollen med produkter, der 
indføres i Unionen, og forbedret 
beskyttelse af personers sundhed og 
sikkerhed generelt, sundhed og sikkerhed 
på arbejdspladsen, forbrugerbeskyttelse, 
miljøet, energieffektiviteten, den offentlige 
sikkerhed og andre samfundsinteresser, 
idet der tages hensyn til dens konsekvenser 
for erhvervslivet, især små og mellemstore 
virksomheder. Denne rapport skal 
desuden udforske nye og innovative 
markedsbaserede løsninger, der effektivt 
kan supplere de 
markedsovervågningsaktioner, der 
gennemføres af 
markedsovervågningsmyndighederne, og 
rapporten skal omfatte, men ikke være 
begrænset til, udforskning af 
mulighederne for obligatoriske 
tredjepartsrevisionsordninger samt 
obligatorisk tredjepartsindsamling og 
prøveudtagning af de kontrollerede 
produkter.

Or. en

Begrundelse

Der foreslås obligatoriske tredjepartsrevisionsordninger sammen med obligatorisk 
tredjepartsindsamling og -prøveudtagning for de berørte produkter. Af hensyn til 
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effektiviteten er det vigtigt at sikre, at tredjepartsrevisionen er baseret på repræsentative 
prøveudtagninger af produkter.

Ændringsforslag 392
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1 – litra q

Kommissionens forslag Ændringsforslag

q) Artikel 39 og 40 og artikel 42-45 i 
direktiv 2009/48/EF.

q) Artikel 40 og artikel 42-45 i direktiv 
2009/48/EF.

Or. en


