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Ændringsforslag 76
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Denne forordning bør ikke omfatte 
tjenesteydelser. For at sikre opfyldelse af 
målet om beskyttelse af forbrugernes 
sundhed og sikkerhed bør den dog finde 
anvendelse på produkter, der leveres til 
eller gøres tilgængelige for forbrugerne i 
forbindelse med levering af tjenesteydelser, 
herunder produkter, som forbrugerne 
udsættes direkte for under leveringen af en 
tjenesteydelse. Udstyr betjent af en 
tjenesteyder, med hvilket forbrugerne 
bevæger sig eller rejser, bør være 
udelukket fra denne forordnings 
anvendelsesområde, idet sådant udstyr 
skal reguleres i sammenhæng med 
sikkerheden ved den leverede 
tjenesteydelse. 

(6) Denne forordning bør ikke omfatte 
tjenesteydelser. For at sikre opfyldelse af 
målet om beskyttelse af forbrugernes 
sundhed og sikkerhed bør den dog finde 
anvendelse på produkter, der leveres til 
eller gøres tilgængelige for forbrugerne i 
forbindelse med levering af tjenesteydelser, 
herunder produkter, som forbrugerne 
udsættes direkte for under leveringen af en 
tjenesteydelse.

Or. it

Ændringsforslag 77
Ashley Fox

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Selv om der er vedtaget sektorspecifik 
EU-harmoniseringslovgivning om de 
sikkerhedsmæssige aspekter af bestemte 
produkter eller kategorier af produkter, er 
det praktisk umuligt at vedtage EU-
lovgivning for alle forbrugerprodukter, der 
er eller vil kunne blive udviklet. Der er 
derfor fortsat behov for en horisontal 
lovgivningsramme, der udfylder huller i 

(7) Selv om der er vedtaget sektorspecifik 
EU-harmoniseringslovgivning om de 
sikkerhedsmæssige aspekter af bestemte 
produkter eller kategorier af produkter, er 
det praktisk umuligt at vedtage EU-
lovgivning for alle forbrugerprodukter, der 
er eller vil kunne blive udviklet. Der er 
derfor fortsat behov for en horisontal 
lovgivningsramme, der dækker huller i 
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lovgivningen og sikrer 
forbrugerbeskyttelse på områder, som 
ellers ikke ville være dækket, navnlig med 
henblik på at opnå et højt niveau for 
beskyttelse af forbrugernes sikkerhed og 
sundhed, jf. artikel 114 og artikel 169 i 
TEUF.

lovgivningen, navnlig med henblik på at 
opnå et højt niveau for beskyttelse af 
forbrugernes sikkerhed og sundhed, jf. 
artikel 114 og artikel 169 i TEUF.

Or. en

Ændringsforslag 78
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Hvad angår de forbrugerprodukter, der 
er omfattet af denne forordning, bør
anvendelsesområdet for de forskellige 
dele af forordningen være klart afgrænset 
fra sektorspecifik EU-
harmoniseringslovgivning. Mens det 
almindelige produktsikkerhedskrav og de 
dertil knyttede bestemmelser bør gælde for
alle forbrugerprodukter, bør de 
erhvervsdrivendes forpligtelser ikke være 
gældende i tilfælde, hvor EU-
harmoniseringslovgivning omfatter 
tilsvarende forpligtelser, f.eks. EU-
lovgivningen om kosmetik, legetøj, 
elektriske apparater eller byggevarer.

(8) Hvad angår de forbrugerprodukter, der 
er omfattet af denne forordning, bør dens 
anvendelsesområde være klart afgrænset 
fra sektorspecifik EU-
harmoniseringslovgivning. Forordningen
bør derfor ikke gælde for produkter, der er 
omfattet af EU-harmoniseringslovgivning, 
f.eks. EU-lovgivningen om kosmetik, 
legetøj, elektriske apparater eller 
byggevarer.

Or. en

(se ændringsforslag til artikel 2, 5 og 6 af samme forslagsstiller)

Begrundelse

Forordningen bør ikke finde anvendelse på harmoniserede varer for at undgå overlapninger 
og overflødigt indhold, eftersom de vigtigste elementer i kapitel I allerede er omfattet af 
harmoniseringslovgivning. En klar adskillelse mellem lovgivning for harmoniserede og ikke-
harmoniserede forbrugsgoder vil gøre det nemmere for erhvervsdrivende at overholde 
produktreglerne og gøre det nemmere for markedsovervågningsmyndighederne at håndhæve 
dem.
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Ændringsforslag 79
Pablo Arias Echeverría

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Denne forordnings 
anvendelsesområde bør ikke være 
begrænset til en bestemt salgsmetode for 
forbrugerprodukter og bør således også 
omfatte fjernsalg.

(10) Denne forordnings 
anvendelsesområde bør ikke være 
begrænset til en bestemt salgsmetode for 
forbrugerprodukter og bør således også 
omfatte fjernsalg, som f.eks. elektronisk 
salg, onlinesalg og salgsplatforme.

Or. es

Begrundelse

Vi mener, at det bør fremgå klart af forslaget, at forordningen også finder anvendelse på 
onlinesalg. Selv om der i betragtning (10) står, at anvendelsesområdet ikke bør være 
begrænset til en bestemt salgsmetode, refereres der specifikt til elektronisk salg og fjernsalg i 
betragtning (7) i direktivet om produktsikkerhed i almindelighed (DPSA), hvilket er fjernet i 
nærværende forslag.

Ændringsforslag 80
Josef Weidenholzer, Jörg Leichtfried

Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) I forbindelse med onlinehandel bør 
der være større opmærksomhed på de 
vanskeligheder, som 
markedsovervågningsmyndighederne står 
over for, når de træffer foranstaltninger i 
forhold til farlige produkter, der er solgt 
på internettet. Dette er særligt vigtigt, 
fordi det stigende antal produkter fra 
tredjelande, der købes over internettet og 
ikke overholder europæiske standarder, 
udgør en risiko for forbrugernes sundhed 
og sikkerhed. For at imødegå disse 
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udfordringer er der behov for at udvikle 
passende kontrolforanstaltninger og 
-muligheder for importerede varer. Man 
bør udvikle specielle metoder til brug for 
toldmyndighederne og fremskynde et øget 
samarbejde mellem disse og 
håndhævelsesorganerne. Toldkontroller 
og markedsovervågning af produkter købt 
på internettet skal forstærkes og 
standardiseres.

Or. de

Ændringsforslag 81
Ashley Fox

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Denne forordning bør også finde 
anvendelse på forbrugerprodukter, som, 
skønt de ikke er fødevarer, ligner 
fødevarer, således at forbrugere, navnlig 
børn, kan forveksle dem med fødevarer og 
derfor tage dem i munden, sutte på dem 
eller nedsvælge dem og således udsætte 
sig for kvælning, forgiftning, perforering
eller blokering af spiserøret. Disse 
produkter, der efterligner fødevarer, har 
hidtil været reguleret ved Rådets direktiv 
87/357/EØF af 25. juni 1987 om indbyrdes 
tilnærmelse af medlemsstaternes 
lovgivning om produkter, der på grund af 
deres ydre fremtræden kan forveksles med 
andre produkter og herigennem være til 
fare for forbrugernes sundhed eller 
sikkerhed, som bør ophæves.

(12) Denne forordning bør også finde 
anvendelse på forbrugerprodukter, som, 
skønt de ikke er fødevarer, ligner 
fødevarer, således at personer, navnlig små
børn, kan forveksle dem med fødevarer og 
derfor tage dem i munden, sutte på dem 
eller nedsvælge dem, hvilket kan 
forårsage død eller personskade. Disse 
produkter, der efterligner fødevarer, har 
hidtil været reguleret ved Rådets direktiv 
87/357/EØF af 25. juni 1987 om indbyrdes 
tilnærmelse af medlemsstaternes 
lovgivning om produkter, der på grund af 
deres ydre fremtræden kan forveksles med 
andre produkter og herigennem være til 
fare for forbrugernes sundhed eller 
sikkerhed, som bør ophæves.

Or. en

Ændringsforslag 82
Heide Rühle
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Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Det er ikke sandsynligt, at 
produkterne vil blive anvendt af 
forbrugerne, hvis de under rimeligt 
forudsigelige betingelser udelukkende er 
beregnet til brug af fagfolk og 
udtrykkeligt er mærket og præsenteret 
som sådanne.

Or. en

Ændringsforslag 83
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Denne forordning bør være i 
overensstemmelse med forbuddet mod 
markedsføring af kosmetiske ingredienser 
og produkter, især med hensyn til testning 
på dyr.

Or. en

Ændringsforslag 84
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Produktsikkerheden bør vurderes 
under hensyntagen til alle relevante 
aspekter, navnlig produkternes 
karakteristika og præsentation samt 
kategorierne af forbrugere, der kan 
formodes at ville bruge produkterne, idet 

(13) Produktsikkerheden bør vurderes 
under hensyntagen til alle relevante 
aspekter, navnlig produkternes 
karakteristika og præsentation samt 
kategorierne af forbrugere, der kan 
formodes at ville bruge produkterne under 
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der tages hensyn til forbrugernes, navnlig 
børns, ældres og handicappedes, sårbarhed.

rimeligt forudsigelige betingelser, idet der 
tages hensyn til forbrugernes, navnlig 
børns, ældres og handicappedes, sårbarhed.
I forbindelse med vurderingen af risiciene 
for sårbare forbrugere bør der tages 
behørigt hensyn til de 
anvendelsesmuligheder, der er tilsigtede 
og beskrevet som sådanne af fabrikanten i 
produktets sikkerhedsanvisninger, samt 
det ansvar og tilsyn eller de 
uddannelsesforpligtelser, der påhviler 
familiemedlemmerne, tjenesteudbyderne 
eller arbejdsgiverne.

Or. en

(se ændringsforslag til artikel 6, stk. 1, afsnit 1, litra d) af samme forslagsstiller)

Begrundelse

Begrebet sårbare forbrugere dækker et bredt spektrum af situationer, der ikke hører under 
normale bestemmelser om erstatningsansvar. Risiciene for sårbare forbrugere bør derfor 
vurderes i overensstemmelse med sandsynligheden for, at de bruger et produkt under rimeligt 
forudsigelige betingelser.

Ændringsforslag 85
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Produktsikkerheden bør vurderes 
under hensyntagen til alle relevante 
aspekter, navnlig produkternes 
karakteristika og præsentation samt 
kategorierne af forbrugere, der kan 
formodes at ville bruge produkterne, idet 
der tages hensyn til forbrugernes, navnlig 
børns, ældres og handicappedes, sårbarhed.

(13) Produktsikkerheden bør vurderes 
under hensyntagen til alle relevante 
aspekter, navnlig produkternes 
karakteristika, sammensætning og 
præsentation samt kategorierne af 
forbrugere, der kan formodes at ville bruge 
produkterne, idet der tages hensyn til 
forbrugernes, navnlig børns, ældres og 
handicappedes, sårbarhed.

Or. it
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Begrundelse

Produktsammensætningen er et nøgleelement for vurderingen af produktsikkerheden.

Ændringsforslag 86
Constance Le Grip

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Produktsikkerheden bør vurderes 
under hensyntagen til alle relevante 
aspekter, navnlig produkternes 
karakteristika og præsentation samt 
kategorierne af forbrugere, der kan 
formodes at ville bruge produkterne, idet 
der tages hensyn til forbrugernes, navnlig 
børns, ældres og handicappedes, sårbarhed.

(13) Produktsikkerheden bør vurderes 
under hensyntagen til alle relevante 
aspekter, navnlig produkternes 
karakteristika, autenticitet og præsentation 
samt kategorierne af forbrugere, der kan 
formodes at ville bruge produkterne, idet 
der tages hensyn til forbrugernes, navnlig 
børns, ældres og handicappedes, sårbarhed.

Or. fr

Begrundelse

Autenticiteten er en sikkerhed for forbrugeren. Den bidrager til at garantere produktets 
oprindelse og overensstemmelse og bør derfor udgøre en integrerende del af 
evalueringskriterierne i forbindelse med produktsikkerhed.

Ændringsforslag 87
Heide Rühle

Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Produkter omfattet af EU-
harmoniseringslovgivning, der ikke 
præciserer væsentlige krav, men som 
indeholder eller danner grundlag for 
sundheds- og sikkerhedsmæssige aspekter 
forbundet med brugen af sådanne 
produkter, som der bør tages hensyn til, 
bør formodes at være i overensstemmelse 
med det almindelige sikkerhedskrav, 
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forudsat at de overholder denne 
lovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 88
Morten Løkkegaard

Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Nærværende forordning bør tage 
hensyn til "produkter, der virker 
tiltrækkende på børn", hvis design klart 
ligner et stykke legetøj, og sandsynligvis 
vil være særligt tiltrækkende for børn, 
selvom det ikke udgør et stykke legetøj.

Or. en

Begrundelse

Ethvert produkt kan virke "tiltrækkende på børn" af den simple årsag, at børn ofte er 
interesseret i genstande, som voksne bruger. Det gør det vanskeligt at vurdere, om et produkt 
"virker tiltrækkende på børn". Det er derfor kun, når produktets udseende klart ligner et 
stykke legetøj, at særlige forholdsregler/advarsler bør overvejes af fabrikanten.

Ændringsforslag 89
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Produktsikkerhed omfatter også 
beskyttelse af personoplysninger og 
relaterede aspekter (f.eks. indbygget 
databeskyttelse).

Or. de
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Ændringsforslag 90
Ashley Fox

Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Produkter, der er specielt beregnet 
til børn, skal vurderes med hensyn til 
deres risikoniveau, og der skal træffes 
passende foranstaltninger for at afbøde 
denne risiko.

Or. en

Ændringsforslag 91
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) For at undgå overlappende 
sikkerhedskrav og modstrid med andre EU-
retsforskrifter bør et produkt, der er i 
overensstemmelse med sektorspecifik EU-
harmoniseringslovgivning, som har til 
formål at beskytte menneskers sundhed og 
sikkerhed, formodes at være sikkert i 
henhold til denne forordning.

(14) For at undgå overlappende 
sikkerhedskrav og modstrid med andre EU-
retsforskrifter bør et produkt, der er
omfattet af sektorspecifik EU-
harmoniseringslovgivning, som har til 
formål at beskytte menneskers sundhed og 
sikkerhed, være udelukket fra denne
forordnings anvendelsesområde.

Or. en

(se ændringsforslag til artikel 5 og 6 af samme forslagsstiller)

Begrundelse

Forordningen bør ikke finde anvendelse på harmoniserede varer for at undgå overlapninger 
og overflødigt indhold, eftersom de vigtigste elementer i kapitel I allerede er omfattet af 
harmoniseringslovgivning. En klar adskillelse mellem lovgivning for harmoniserede og ikke-
harmoniserede forbrugsgoder vil gøre det nemmere for erhvervsdrivende at overholde 
produktreglerne og gøre det nemmere for markedsovervågningsmyndighederne at håndhæve 
dem.
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Ændringsforslag 92
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til forordning
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) Distributøren skal sikre, at 
fabrikanten og importøren har opfyldt 
deres forpligtelser, dvs. at de på produktet 
eller på produktets emballage har 
kontrolleret angivelsen af navn, 
modelnavn, mærke eller adresse, hvor 
fabrikanten og importøren kan kontaktes, 
samt påførelsen af fabrikantens 
batchnummer, serienummer eller et andet 
element på produktet med henblik på 
identificering af produktet. Distributøren 
bør ikke kontrollere hvert produkt 
særskilt, medmindre vedkommende 
mener, at fabrikanten eller importøren 
ikke har opfyldt deres forpligtelser.

Or. en

Ændringsforslag 93
Wim van de Camp

Forslag til forordning
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) Distributøren skal sikre, at 
fabrikanten og importøren har opfyldt 
deres forpligtelser, dvs. at de på produktet 
eller på produktets emballage har 
kontrolleret angivelsen af navn, 
modelnavn, mærke eller adresse, hvor 
fabrikanten og importøren kan kontaktes, 
samt påførelsen af fabrikantens 
batchnummer, serienummer eller et andet 
element på produktet med henblik på 
identificering af produktet. Distributøren 
bør ikke kontrollere hvert produkt 
særskilt, medmindre vedkommende 
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mener, at fabrikanten eller importøren 
ikke har opfyldt deres forpligtelser.

Or. en

Ændringsforslag 94
Raffaele Baldassarre

Forslag til forordning
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) Distributøren skal sikre, at 
fabrikanten og importøren har opfyldt 
deres forpligtelser, dvs. at de på produktet 
eller på produktets emballage har 
kontrolleret angivelsen af navn, 
modelnavn, mærke eller adresse, hvor 
fabrikanten og importøren kan kontaktes, 
samt påførelsen af fabrikantens 
batchnummer, serienummer eller et andet 
element på produktet med henblik på 
identificering af produktet.

Or. en

Begrundelse

Det bør præciseres, at distributøren ikke kan bekræfte rigtigheden af disse elementer, men 
kun tilstedeværelsen heraf.

Ændringsforslag 95
Lara Comi

Forslag til forordning
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) Forhandleren skal sikre, at 
fabrikanten og importøren har opfyldt 
deres forpligtelser, dvs. at de, for så vidt 
dette objektivt set ikke er umuligt eller alt 
for byrdefuldt, på produktet eller på 
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produktets emballage har kontrolleret 
tilstedeværelsen af angivelse af navn, 
mærke eller adresse, hvor fabrikanten og 
importøren kan kontaktes, samt 
påføringen af fabrikantens batchnummer, 
serienummer eller et andet element på 
produktet med henblik på identificering af 
produktet. Forhandleren bør ikke 
kontrollere hvert produkt individuelt, 
medmindre han mener, at fabrikanten 
eller importøren ikke har opfyldt deres 
forpligtelser.

Or. it

Ændringsforslag 96
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) Forhandleren skal sikre, at 
fabrikanten og importøren har opfyldt 
deres forpligtelser, dvs. at de, for så vidt 
dette objektivt set ikke er umuligt eller alt 
for byrdefuldt, på produktet eller på 
produktets emballage har kontrolleret 
tilstedeværelsen af angivelse af navn, 
mærke eller adresse, hvor fabrikanten og 
importøren kan kontaktes, samt 
påføringen af fabrikantens batchnummer, 
serienummer eller et andet element på 
produktet med henblik på identificering af 
produktet. Forhandleren bør ikke 
kontrollere hvert produkt individuelt, 
medmindre han mener, at fabrikanten 
eller importøren ikke har opfyldt deres 
forpligtelser.

Or. it

Ændringsforslag 97
Josef Weidenholzer, Jörg Leichtfried
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Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) At sikre, at produkter er identificeret 
og kan spores gennem hele 
forsyningskæden, gør det lettere at 
identificere erhvervsdrivende og at træffe 
effektive korrigerende foranstaltninger 
over for usikre produkter, f.eks. målrettede 
tilbagekaldelser. Produktidentifikation og 
¬sporbarhed sikrer således, at forbrugerne 
og de erhvervsdrivende får nøjagtige 
oplysninger om usikre produkter, hvilket 
skaber øget tillid til markedet og forhindrer 
unødvendige forstyrrelser i samhandelen. 
Produkter bør derfor være forsynet med 
oplysninger, der gør det muligt at 
identificere produkterne og fabrikanten 
samt, hvor det er relevant, importøren. 
Fabrikanter bør også udarbejde teknisk 
dokumentation for deres produkter, således 
at de selv vælger den bedst egnede og mest 
omkostningseffektive måde at gøre dette 
på, såsom i elektronisk form. 
Erhvervsdrivende bør desuden have pligt 
til at identificere deres leverandører og de 
virksomheder, de har leveret et produkt til. 
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 finder anvendelse på 
behandlingen af personoplysninger i 
medfør af denne forordning.

(20) Det er absolut nødvendigt, at alle 
produkter, der gøres tilgængelige på det 
europæiske indre marked, er sikre, så der 
sikres et højt forbrugerbeskyttelsesniveau.
At sikre, at produkter er identificeret, deres 
oprindelse er angivet, og at de kan spores 
gennem hele forsyningskæden, bidrager til
at identificere erhvervsdrivende og at 
træffe effektive korrigerende 
foranstaltninger over for usikre produkter, 
f.eks. målrettede tilbagekaldelser. 
Produktidentifikation og ¬sporbarhed 
sikrer således, at forbrugerne og de 
erhvervsdrivende får nøjagtige oplysninger 
om usikre produkter, hvilket skaber øget 
tillid til markedet og forhindrer 
unødvendige forstyrrelser i samhandelen. 
Produkter bør derfor være forsynet med 
oplysninger, der gør det muligt at 
identificere produkterne og fabrikanten 
samt, hvor det er relevant, importøren. 
Fabrikanter bør også udarbejde teknisk 
dokumentation for deres produkter, således 
at de selv vælger den bedst egnede måde at 
gøre dette på, såsom i elektronisk form. I 
den forbindelse bør Kommissionen med 
respekt for den fornødne tavshedspligt 
oprette en offentlig 
produktsikkerhedsdatabase for at øge 
bevidstheden om farlige produkter på 
tværs af grænserne i det indre marked. 
Kommissionen bør gøre alle relevante 
oplysninger tilgængelige for 
forbrugerorganisationerne, andre 
eksperter og de nationale myndigheder.
Erhvervsdrivende bør desuden have pligt 
til at identificere deres leverandører og de 
virksomheder, de har leveret et produkt til. 
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 
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sådanne oplysninger finder anvendelse på 
behandlingen af personoplysninger i 
medfør af denne forordning.

Or. de

Ændringsforslag 98
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) At sikre, at produkter er identificeret 
og kan spores gennem hele 
forsyningskæden, gør det lettere at 
identificere erhvervsdrivende og at træffe 
effektive korrigerende foranstaltninger 
over for usikre produkter, f.eks. målrettede 
tilbagekaldelser. Produktidentifikation og 
¬sporbarhed sikrer således, at forbrugerne 
og de erhvervsdrivende får nøjagtige 
oplysninger om usikre produkter, hvilket 
skaber øget tillid til markedet og forhindrer 
unødvendige forstyrrelser i samhandelen. 
Produkter bør derfor være forsynet med 
oplysninger, der gør det muligt at 
identificere produkterne og fabrikanten
samt, hvor det er relevant, importøren. 
Fabrikanter bør også udarbejde teknisk 
dokumentation for deres produkter, således 
at de selv vælger den bedst egnede og mest 
omkostningseffektive måde at gøre dette 
på, såsom i elektronisk form. 
Erhvervsdrivende bør desuden have pligt 
til at identificere deres leverandører og de 
virksomheder, de har leveret et produkt til. 
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 finder anvendelse på 
behandlingen af personoplysninger i 
medfør af denne forordning.

(20) At sikre, at produkter er identificeret 
og kan spores gennem hele 
forsyningskæden, gør det lettere at 
identificere erhvervsdrivende og at træffe 
effektive korrigerende foranstaltninger 
over for usikre produkter, f.eks. målrettede 
tilbagekaldelser. Produktidentifikation og 
¬sporbarhed sikrer således, at forbrugerne 
og de erhvervsdrivende får nøjagtige 
oplysninger om usikre produkter, hvilket 
skaber øget tillid til markedet og forhindrer 
unødvendige forstyrrelser i samhandelen. 
Produkter bør derfor være forsynet med 
oplysninger, der gør det muligt at 
identificere produkterne og fabrikanten
eller, hvor det er relevant, importøren. 
Fabrikanter bør også udarbejde teknisk 
dokumentation for deres produkter, således 
at de selv vælger den bedst egnede og mest 
omkostningseffektive måde at gøre dette 
på, såsom i elektronisk form. 
Erhvervsdrivende bør desuden have pligt 
til at identificere deres leverandører og de 
virksomheder, de har leveret et produkt til. 
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 finder anvendelse på 
behandlingen af personoplysninger i 
medfør af denne forordning.
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Or. en

(se ændringsforslag til artikel 8 og 10 af samme forslagsstiller)

Begrundelse

Hvis der skal anføres navn og adresse på fabrikanter, der ikke er fra EU, på importerede 
produkter, vil denne information være tilgængelig for importørens konkurrenter og 
erhvervskunder med den følge, at de kan omgå den pågældende importør i fremtiden og købe 
produkterne direkte fra fabrikanten, der ikke er fra EU. Dette vil afskrække SMV'er fra at 
importere og resultere i en betydelig konkurrenceforvridning. Det foreslås derfor at medtage 
denne information i den tekniske dokumentation.

Ændringsforslag 99
Markus Pieper, Markus Ferber

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Angivelse af oprindelsen supplerer de 
grundlæggende sporbarhedskrav 
vedrørende fabrikantens navn og adresse. 
Især gør angivelse af oprindelseslandet 
det lettere at identificere det faktiske 
fremstillingssted i alle tilfælde, hvor det 
ikke er muligt at komme i kontakt med 
fabrikanten, eller hvor den angivne 
adresse er en anden end det faktiske 
fremstillingssted. Disse oplysninger kan 
gøre det lettere for 
markedsovervågningsmyndighederne at 
spore produktet tilbage til det faktiske 
fremstillingssted og gøre det muligt at 
etablere kontakt til myndighederne i 
oprindelseslandene inden for rammerne 
af bilateralt eller multilateralt samarbejde 
om forbrugerproduktsikkerhed med 
henblik på passende opfølgning.

udgår

Or. de

Begrundelse

Angivelse af oprindelsen af hensyn til sporbarheden er overflødig og uforholdsmæssig. Det 
giver ingen ekstra fordel for forbrugerne, da fabrikantens navn og adresse jo skal angives.
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Ændringsforslag 100
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Angivelse af oprindelsen supplerer de 
grundlæggende sporbarhedskrav 
vedrørende fabrikantens navn og adresse. 
Især gør angivelse af oprindelseslandet 
det lettere at identificere det faktiske 
fremstillingssted i alle tilfælde, hvor det 
ikke er muligt at komme i kontakt med 
fabrikanten, eller hvor den angivne 
adresse er en anden end det faktiske 
fremstillingssted. Disse oplysninger kan 
gøre det lettere for 
markedsovervågningsmyndighederne at 
spore produktet tilbage til det faktiske 
fremstillingssted og gøre det muligt at 
etablere kontakt til myndighederne i 
oprindelseslandene inden for rammerne 
af bilateralt eller multilateralt samarbejde 
om forbrugerproduktsikkerhed med 
henblik på passende opfølgning.

udgår

Or. en

(se ændringsforslag til artikel 7 af samme forslagsstiller)

Begrundelse

Kravet om at angive oprindelsen af forbrugerprodukter er hverken blevet behandlet i 
konsekvensanalysen eller indeholdt i den nye lovgivningsramme. Det vil ikke forbedre 
forbrugernes sikkerhed eller produktsporbarhed, hvilket allerede er sikret på anden måde i 
den harmoniserede lovgivning og i forordningen om forbrugerproduktsikkerhed. Det vil også 
vildlede forbrugerne af produkter, der stammer fra en kompleks verdensomspændende 
forsyningskæde. Gennemførelsen heraf vil sluttelig være dyr for de erhvervsdrivende og 
offentlige myndigheder.

Ændringsforslag 101
Anja Weisgerber, Angelika Niebler
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Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Angivelse af oprindelsen supplerer de 
grundlæggende sporbarhedskrav 
vedrørende fabrikantens navn og adresse. 
Især gør angivelse af oprindelseslandet 
det lettere at identificere det faktiske 
fremstillingssted i alle tilfælde, hvor det 
ikke er muligt at komme i kontakt med 
fabrikanten, eller hvor den angivne 
adresse er en anden end det faktiske 
fremstillingssted. Disse oplysninger kan 
gøre det lettere for 
markedsovervågningsmyndighederne at 
spore produktet tilbage til det faktiske 
fremstillingssted og gøre det muligt at 
etablere kontakt til myndighederne i 
oprindelseslandene inden for rammerne 
af bilateralt eller multilateralt samarbejde 
om forbrugerproduktsikkerhed med 
henblik på passende opfølgning.

udgår

Or. de

Begrundelse

En obligatorisk angivelse af oprindelsen øger ikke produktsikkerheden. Fabrikantens adresse 
og et identifikationsnummer skal allerede nu anbringes på produkterne og sikrer 
sporbarheden. At kæde produktsikkerheden sammen med toldkodeksens bestemmelser 
medfører betydelige omkostninger og tidsforbrug for de pågældende virksomheder.

Ændringsforslag 102
Andreas Schwab, Othmar Karas

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Angivelse af oprindelsen supplerer de 
grundlæggende sporbarhedskrav 
vedrørende fabrikantens navn og adresse. 
Især gør angivelse af oprindelseslandet 
det lettere at identificere det faktiske 

udgår
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fremstillingssted i alle tilfælde, hvor det 
ikke er muligt at komme i kontakt med 
fabrikanten, eller hvor den angivne 
adresse er en anden end det faktiske 
fremstillingssted. Disse oplysninger kan 
gøre det lettere for 
markedsovervågningsmyndighederne at 
spore produktet tilbage til det faktiske 
fremstillingssted og gøre det muligt at 
etablere kontakt til myndighederne i 
oprindelseslandene inden for rammerne 
af bilateralt eller multilateralt samarbejde 
om forbrugerproduktsikkerhed med 
henblik på passende opfølgning.

Or. de

Ændringsforslag 103
Josef Weidenholzer, Jörg Leichtfried

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Angivelse af oprindelsen supplerer de 
grundlæggende sporbarhedskrav 
vedrørende fabrikantens navn og adresse. 
Især gør angivelse af oprindelseslandet det 
lettere at identificere det faktiske 
fremstillingssted i alle tilfælde, hvor det 
ikke er muligt at komme i kontakt med 
fabrikanten, eller hvor den angivne adresse 
er en anden end det faktiske 
fremstillingssted. Disse oplysninger kan 
gøre det lettere for 
markedsovervågningsmyndighederne at 
spore produktet tilbage til det faktiske 
fremstillingssted og gøre det muligt at 
etablere kontakt til myndighederne i 
oprindelseslandene inden for rammerne af 
bilateralt eller multilateralt samarbejde om 
forbrugerproduktsikkerhed med henblik på 
passende opfølgning.

(21) Sikring af et produkts sporbarhed i 
hele dets livscyklus og 
sporingsmærkninger for at bestemme 
produktets oprindelsesland og den 
ansvarlige fabrikant er særdeles vigtige og 
nødvendige. Men samtidig bør disse 
foranstaltninger ikke medføre 
uforholdsmæssigt store administrative 
udgifter. Angivelse af oprindelsen 
supplerer de grundlæggende 
sporbarhedskrav vedrørende fabrikantens 
navn og adresse. Især gør angivelse af 
oprindelseslandet det lettere at identificere 
det faktiske fremstillingssted i alle tilfælde, 
hvor det ikke er muligt at komme i kontakt 
med fabrikanten, eller hvor den angivne 
adresse er en anden end det faktiske 
fremstillingssted. Samtidig kan angivelse 
af oprindelsen bidrage til at give 
forbrugerne oplysninger om et produkts 
bæredygtighed med hensyn til sociale og 
økologiske standarder og oplysninger om 
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den generelle sikkerhed og kvalitet. Disse 
oplysninger kan gøre det lettere for 
markedsovervågningsmyndighederne at 
spore produktet tilbage til det faktiske 
fremstillingssted og gøre det muligt at 
etablere kontakt til myndighederne i 
oprindelseslandene inden for rammerne af 
bilateralt eller multilateralt samarbejde om 
forbrugerproduktsikkerhed med henblik på 
passende opfølgning. Derfor bør 
Kommissionen også spille en mere aktiv 
rolle i koordineringen af arbejdet i de 
europæiske 
markedsovervågningsmyndigheder, 
toldmyndigheder og andre kompetente 
myndigheder i medlemsstaterne og 
tredjelande.

Or. de

Ændringsforslag 104
Gino Trematerra

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Angivelse af oprindelsen supplerer de 
grundlæggende sporbarhedskrav 
vedrørende fabrikantens navn og adresse. 
Især gør angivelse af oprindelseslandet det 
lettere at identificere det faktiske 
fremstillingssted i alle tilfælde, hvor det 
ikke er muligt at komme i kontakt med 
fabrikanten, eller hvor den angivne adresse 
er en anden end det faktiske 
fremstillingssted. Disse oplysninger kan 
gøre det lettere for 
markedsovervågningsmyndighederne at 
spore produktet tilbage til det faktiske 
fremstillingssted og gøre det muligt at 
etablere kontakt til myndighederne i 
oprindelseslandene inden for rammerne af 
bilateralt eller multilateralt samarbejde om 
forbrugerproduktsikkerhed med henblik på 

(21) Angivelse af oprindelsen supplerer de 
grundlæggende sporbarhedskrav 
vedrørende fabrikantens navn og adresse. 
Især gør angivelse af oprindelseslandet det 
lettere at identificere det faktiske 
fremstillingssted i alle tilfælde, hvor det 
ikke er muligt at komme i kontakt med 
fabrikanten, eller hvor den angivne adresse 
er en anden end det faktiske 
fremstillingssted. De moderne 
forretningsprocesser i forbindelse med 
køb og forarbejdning af materialer er 
således, at angivelse af oprindelseslandet 
for det færdige produkt ikke er 
tilstrækkelig til at give sande og 
fuldstændige oplysninger til forbrugeren 
om den reelle oprindelse af et produkt.
Angivelse af oprindelseslandet for de 
materialer, som produktet består af, 
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passende opfølgning. garanterer forbrugerne retten til at træffe 
velinformerede valg, når de skal købe et 
produkt. Disse oplysninger kan gøre det 
lettere for 
markedsovervågningsmyndighederne at 
spore produktet tilbage til det faktiske 
fremstillingssted og gøre det muligt at 
etablere kontakt til myndighederne i 
oprindelseslandene inden for rammerne af 
bilateralt eller multilateralt samarbejde om 
forbrugerproduktsikkerhed med henblik på
passende opfølgning.

Or. it

Ændringsforslag 105
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Forslag til forordning
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) Angivelse af produkternes 
oprindelse er det eneste instrument, som 
kan garantere forbrugerne nøjagtige 
oplysninger om den reelle oprindelse af et 
produkt.
Angivelse af fabrikantens navn alene, 
sådan som det kræves i henhold til de 
forpligtelser, som erhvervsdrivende er 
underlagt, gør det ikke nødvendigvis 
muligt at finde frem til produktionsstedet 
og kan vildlede forbrugerne.
Angivelsen af oprindelsen skal derfor 
anbringes tydeligt og synligt, eftersom den 
gør det lettere for forbrugerne, som med 
flere oplysninger råder over yderligere 
vurderingsforhold vedrørende 
produktionskæden eller høje kvalitative, 
sociale og miljømæssige standarder, at 
foretage et bevidst valg.

Or. it
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Ændringsforslag 106
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Procedurerne for at anmode om 
europæiske standarder til støtte for denne 
forordning og for formelle indsigelser mod 
dem bør fastlægges i denne forordning og 
tilpasses til forordning (EU) nr. 1025/2012. 
For at sikre en overordnet sammenhæng i
behandlingen af europæiske 
standardiseringsanliggender bør 
anmodninger om europæiske standarder 
eller indsigelser mod en europæisk 
standard derfor skulle forelægges for det 
udvalg, der er oprettet ved nævnte 
forordning, efter behørig høring af 
eksperter i forbrugerproduktsikkerhed i 
medlemsstaterne.

(24) Procedurerne for at anmode om 
europæiske standarder til støtte for denne 
forordning og for formelle indsigelser mod 
dem bør fastlægges i denne forordning og 
tilpasses til forordning (EU) nr. 1025/2012. 
For at sikre en overordnet sammenhæng i 
behandlingen af europæiske 
standardiseringsanliggender bør 
anmodninger om europæiske standarder 
eller indsigelser mod en europæisk 
standard derfor skulle forelægges for det 
udvalg, der er oprettet ved nævnte 
forordning, efter behørig høring af 
eksperter i forbrugerproduktsikkerhed i 
medlemsstaterne og relevante 
interesserede parter.

Or. en

(se ændringsforslag til artikel 16, stk. 1, af samme forslagsstiller)

Begrundelse

Kommissionen bør på passende vis tage hensyn til synspunkterne fra interesserede parter, når 
der træffes beslutning om indholdet af nye europæiske sikkerhedsstandarder for at sikre, at 
disse standarder er relevante, forholdsmæssige og effektive.

Ændringsforslag 107
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) For at sikre ensartede betingelser for 
gennemførelsen af denne forordning bør 
Kommissionen tillægges 
gennemførelsesbeføjelser for så vidt angår 

(27) For at sikre ensartede betingelser for 
gennemførelsen af denne forordning bør 
Kommissionen tillægges 
gennemførelsesbeføjelser for så vidt angår 
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fritagelse for forpligtelsen til at underrette 
markedsovervågningsmyndighederne om 
produkter, der udgør en risiko, for så vidt 
angår den anvendte type databærer og dens 
placering på produktet med henblik på 
anvendelse af sporbarhedssystemet, for så 
vidt angår standardiseringsanmodninger 
til de europæiske standardiseringsorganer
og beslutninger om formelle indsigelser 
mod europæiske standarder. Disse 
beføjelser bør udøves i overensstemmelse 
med Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. 
februar 2011 om de generelle regler og 
principper for, hvordan medlemsstaterne 
skal kontrollere Kommissionens udøvelse 
af gennemførelsesbeføjelser.

fritagelse for forpligtelsen til at underrette 
markedsovervågningsmyndighederne om 
produkter, der udgør en risiko, for så vidt 
angår den anvendte type databærer og dens 
placering på produktet med henblik på 
anvendelse af sporbarhedssystemet og 
beslutninger om formelle indsigelser mod 
europæiske standarder. Disse beføjelser bør 
udøves i overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de 
generelle regler og principper for, hvordan 
medlemsstaterne skal kontrollere 
Kommissionens udøvelse af 
gennemførelsesbeføjelser.

Or. en

(se ændringsforslag til artikel 16, stk. 1, af samme forslagsstiller)

Begrundelse

Nye europæiske sikkerhedsstandarder for forbrugerprodukter baseret på artikel 4 bør 
betragtes som et supplement til den grundlæggende retsakt ved at tilføje ikkevæsentlige 
bestemmelser i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF. Som følge af den meget generelle 
karakter af artikel 4 bør Europa-Parlamentet og Rådet have mulighed for at tilbagekalde og 
gøre indsigelse mod et mandat til nye standarder for Kommissionen. Det er derfor 
hensigtsmæssigt at vedtage mandatet gennem en delegeret retsakt.

Ændringsforslag 108
Lara Comi

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) For at opretholde et højt sundheds-
og sikkerhedsniveau for forbrugerne bør 
beføjelsen til at vedtage retsakter 
delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i TEUF 
for så vidt angår produkter, for hvilke det 
på grund af den lave grad af risiko, der er 
forbundet med produkterne, ikke er 

udgår
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påkrævet at angive navn og adresse på 
fabrikanten og importøren på selve 
produktet, og for så vidt angår 
identifikation af og sporbarhed for 
produkter, der potentielt udgør en alvorlig 
sundheds- og sikkerhedsrisiko. Det er 
navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau. Kommissionen bør i 
forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter 
sørge for samtidig, rettidig og 
hensigtsmæssig fremsendelse af relevante 
dokumenter til Europa-Parlamentet og 
Rådet.

Or. en

Begrundelse

Identifikationen af produkter og erhvervsdrivende samt sporbarheden af produkterne har 
afgørende betydning. Med henblik på at sikre sikkerheden af markedsførte produkter er det af 
afgørende betydning, at forpligtelserne og rollerne for enkeltpersoner identificeres og 
defineres klart.

Ændringsforslag 109
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) For at opretholde et højt sundheds-
og sikkerhedsniveau for forbrugerne bør 
beføjelsen til at vedtage retsakter 
delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i TEUF 
for så vidt angår produkter, for hvilke det 
på grund af den lave grad af risiko, der er 
forbundet med produkterne, ikke er 
påkrævet at angive navn og adresse på 
fabrikanten og importøren på selve 
produktet, og for så vidt angår 
identifikation af og sporbarhed for 
produkter, der potentielt udgør en alvorlig 

udgår
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sundheds- og sikkerhedsrisiko. Det er 
navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau. Kommissionen bør i 
forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter 
sørge for samtidig, rettidig og 
hensigtsmæssig fremsendelse af relevante 
dokumenter til Europa-Parlamentet og 
Rådet.

Or. it

Ændringsforslag 110
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) For at opretholde et højt sundheds- og 
sikkerhedsniveau for forbrugerne bør 
beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres 
til Kommissionen i overensstemmelse med 
artikel 290 i TEUF for så vidt angår 
produkter, for hvilke det på grund af den 
lave grad af risiko, der er forbundet med 
produkterne, ikke er påkrævet at angive 
navn og adresse på fabrikanten og 
importøren på selve produktet, og for så 
vidt angår identifikation af og sporbarhed 
for produkter, der potentielt udgør en 
alvorlig sundheds- og sikkerhedsrisiko. Det 
er navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau. Kommissionen bør i 
forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

(29) For at opretholde et højt sundheds- og 
sikkerhedsniveau for forbrugerne bør 
beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres 
til Kommissionen i overensstemmelse med 
artikel 290 i TEUF for så vidt angår 
produkter, for hvilke det på grund af den 
lave grad af risiko, der er forbundet med 
produkterne, ikke er påkrævet at angive 
navn og adresse på fabrikanten og 
importøren på selve produktet, og for så 
vidt angår identifikation af og sporbarhed 
for produkter, der potentielt udgør en 
alvorlig sundheds- og sikkerhedsrisiko. Det 
er navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau og navnlig ved at inddrage 
forbrugerorganisationer. Kommissionen 
bør i forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

Or. de



AM\1003186DA.doc 27/162 PE516.922v03-00

DA

Ændringsforslag 111
Ashley Fox

Forslag til forordning
Artikel 1 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Genstand Genstand og mål

Or. en

Ændringsforslag 112
Ashley Fox

Forslag til forordning
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved denne forordning fastsættes der 
bestemmelser om sikkerheden ved 
forbrugerprodukter, der bringes i 
omsætning eller gøres tilgængelige på 
EU-markedet.

Formålet med denne forordning er at 
sikre, at det indre marked fungerer 
korrekt, og at der samtidig opretholdes et 
højt niveau af sundhed, sikkerhed og 
forbrugerbeskyttelse.

Ved denne forordning fastsættes der 
bestemmelser om sikkerheden ved 
forbrugerprodukter, der bringes i 
omsætning eller gøres tilgængelige på 
EU-markedet.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag angiver klart formålet med forordningen ved at knytte det nøje til 
artikel 114 i TEUF.

Ændringsforslag 113
Pablo Arias Echeverría

Forslag til forordning
Artikel 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved denne forordning fastsættes der 
bestemmelser om sikkerheden ved 
forbrugerprodukter, der bringes i 
omsætning eller gøres tilgængelige på EU-
markedet.

Ved denne forordning fastsættes der 
bestemmelser om sikkerheden ved 
forbrugerprodukter, der bringes i 
omsætning eller gøres tilgængelige på EU-
markedet, og dens grundlæggende 
målsætning er at sikre, at de produkter, 
der er tilgængelige på markedet, er sikre 
for forbrugerne.

Or. es

Ændringsforslag 114
Raffaele Baldassarre

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) De kan under rimeligt forudsigelige 
betingelser forventes anvendt af 
forbrugerne, selv om de ikke er bestemt for 
dem.

b) De kan under rimeligt forudsigelige 
betingelser forventes anvendt af 
forbrugerne, selv om de ikke er bestemt for 
dem. Det er ikke sandsynligt, at 
produkterne vil blive anvendt af 
forbrugerne, hvis de under rimeligt 
forudsigelige betingelser udelukkende er 
beregnet til brug af fagfolk og 
udtrykkeligt er mærket og præsenteret 
som sådanne.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag vil bidrage til at sikre en tiltrængt retssikkerhed for fabrikanter af 
professionelle produkter, som klart har angivet i sikkerhedsinformationerne og 
brugsvejledningen, at de er beregnet til at blive brugt af fagfolk under nærmere angivne 
betingelser, f.eks. af uddannede voksne under tilsyn af deres arbejdsgiver. Dette kan f.eks. 
omfatte salg af professionelle værktøjer eller installationsudstyr i gør-det-selv-butikker, 
hvilket aldrig har været meningen eller kun været tilladt på særlige betingelser efter 
præsentation af fabrikanten.
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Ændringsforslag 115
Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) De kan under rimeligt forudsigelige 
betingelser forventes anvendt af 
forbrugerne, selv om de ikke er bestemt for 
dem.

b) Det er under rimeligt forudsigelige 
betingelser sandsynligt, at de anvendes af 
forbrugerne, selv om de ikke er bestemt for 
dem, når de bringes i omsætning.

Or. de

Begrundelse

Angår især den tyske oversættelse. Det bør formuleres mere klart, at forslagets artikel 2, stk. 
1, litra b), kun har til formål, at produkter, som under rimeligt forudsigelige betingelser også 
benyttes af forbrugere, er omfattet af denne forordnings anvendelsesområde. Det er ikke 
formålet her at regulere forbrugeres ukorrekte anvendelse af produkterne.

Ændringsforslag 116
Ashley Fox

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Forbrugerne udsættes for dem i 
forbindelse med en tjenesteydelse, der 
leveres til dem.

(c) De leveres til en forbruger i forbindelse 
med en tjenesteydelse, uanset om 
produktet anvendes af forbrugeren selv.

Or. en

Ændringsforslag 117
Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Denne forordning finder ikke anvendelse 2. Denne forordning finder ikke anvendelse 
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på produkter, der skal repareres eller sættes 
i stand, inden de anvendes, når de 
pågældende produkter gøres tilgængelige 
på markedet som sådanne.

på produkter, der skal repareres eller sættes 
i stand, inden de anvendes, når de 
pågældende produkter gøres tilgængelige 
på markedet som sådanne, eller på brugte 
produkter, der oprindeligt er markedsført 
før ikrafttrædelsen af denne forordning.

Or. en

Begrundelse

Tilbagevirkende kraft af lovgivningen skal undgås med hensyn til brugte produkter.

Ændringsforslag 118
Catherine Stihler

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) human- eller veterinærmedicinske 
lægemidler

a) human- eller veterinærmedicinske 
lægemidler og medicinsk udstyr

Or. en

Ændringsforslag 119
Bernadette Vergnaud

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) materialer og genstande bestemt til 
kontakt med fødevarer, for så vidt risici 
ved de pågældende produkter er omfattet 
af forordning (EF) nr. 1935/2004 eller 
anden EU-lovgivning om fødevarer

udgår

Or. fr

Begrundelse

Da disse produkter er omfattet af en harmoniseringsforordning ((EF) nr. 1935/2004), vil det 
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være mere hensigtsmæssigt, at de er omfattet af bestemmelserne i artikel 2, stk. 4, ligesom 
andre produkter, der er omfattet af særlige harmoniserede krav, som tager sigte på at 
beskytte menneskers sundhed og sikkerhed. En fuldstændig udelukkelse af disse produkter fra 
anvendelsesområdet ville desuden svare til, at de erhvervsdrivende fritages fra deres 
oplysningsforpligtelser, navnlig om oprindelse.

Ændringsforslag 120
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) medicinsk udstyr i henhold til direktiv 
93/42/EØF om medicinske anordninger, 
direktiv 90/385/EØF om aktive, 
implantable medicinske anordninger og 
direktiv 98/79/EF om in vitro-diagnostik

Or. de

Begrundelse

Henvisningerne til de hidtil gældende direktiver skal tilpasses til det forslag til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning om medicinsk udstyr og om ændring af direktiv 
2001/83/EF, forordning (EF) nr. 178/2002 og forordning (EF) Nr. 1223/2009, som for tiden 
drøftes og endnu ikke er vedtaget, og til forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om in vitro-diagnostik.

Ændringsforslag 121
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Daniel Caspary

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3 – litra j a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) byggevarer i henhold til forordning 
(EU) nr. 305/2011 af 9. marts 2011

Or. de

Begrundelse

Der er ikke behov for en ny ordning for byggevarer, da de er omfattet af de relevante 
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forordninger.

Ændringsforslag 122
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) udstyr, med hvilket forbrugerne 
bevæger sig eller rejser, og som betjenes 
af en tjenesteyder i forbindelse med en 
tjenesteydelse, der leveres til forbrugerne

udgår

Or. it

Ændringsforslag 123
Heide Rühle

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3 – litra i a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) byggevarer på grundlag af forordning 
(EU) nr. 305/2011 af marts 2011.

Or. en

Ændringsforslag 124
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kapitel II og IV i denne forordning 
finder ikke anvendelse på produkter, der er 
omfattet af krav fastsat i eller i henhold til 
EU-harmoniseringslovgivning, som tager 

4. Denne forordning finder ikke anvendelse 
på produkter, der er omfattet af krav fastsat 
i eller i henhold til EU-
harmoniseringslovgivning, som tager sigte 
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sigte på at beskytte menneskers sundhed og 
sikkerhed.

på at beskytte menneskers sundhed og 
sikkerhed.

Or. en

(se ændringsforslag til artikel 5 og 6 af den samme forslagsstiller)

Begrundelse

Forordningen bør ikke finde anvendelse på harmoniserede varer for at undgå overlapninger 
og overflødigt indhold, eftersom de vigtigste elementer i kapitel I allerede er omfattet af 
harmoniseringslovgivning. En klar adskillelse mellem lovgivning for harmoniserede og ikke-
harmoniserede forbrugsgoder vil gøre det nemmere for erhvervsdrivende at overholde 
produktreglerne og gøre det nemmere for markedsovervågningsmyndighederne at håndhæve 
dem.

Ændringsforslag 125
Heide Rühle

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kapitel II og IV i denne forordning 
finder ikke anvendelse på produkter, der er 
omfattet af krav fastsat i eller i henhold til
EU-harmoniseringslovgivning, som tager 
sigte på at beskytte menneskers sundhed og 
sikkerhed.

4. Kapitel II og IV i denne forordning 
finder ikke anvendelse på produkter, der er 
omfattet af krav fastsat i EU-
harmoniseringslovgivning, som tager sigte 
på at beskytte menneskers sundhed og 
sikkerhed, eller som fastsætter eller gør 
det muligt at fastsætte de krav, der gælder 
for disse produkter, og som har til formål 
at beskytte menneskers sundhed og 
sikkerhed.

Or. en

Ændringsforslag 126
Ashley Fox

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kapitel II og IV i denne forordning 
finder ikke anvendelse på produkter, der er 
omfattet af krav fastsat i eller i henhold til 
EU-harmoniseringslovgivning, som tager 
sigte på at beskytte menneskers sundhed og 
sikkerhed.

4. Denne forordning finder ikke anvendelse 
på produkter, der er omfattet af krav fastsat 
i eller i henhold til EU-
harmoniseringslovgivning, som tager sigte 
på at beskytte menneskers sundhed og 
sikkerhed.

Or. en

Begrundelse

Forenkling er et af målene med denne forordning. Dette opnås ikke, hvis det nye forslag 
overlapper foranstaltninger, der allerede er omfattet af den eksisterende 
harmoniseringslovgivning, og som indebærer mere specifikke krav til produktsikkerhed. 
Denne tilgang fra Kommissionen fører til forvirring omkring, hvilke regler der gælder, og det 
øger som en konsekvens omkostningerne for virksomhederne.

Ændringsforslag 127
Pablo Arias Echeverría

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kapitel II og IV i denne forordning 
finder ikke anvendelse på produkter, der er 
omfattet af krav fastsat i eller i henhold til 
EU-harmoniseringslovgivning, som tager 
sigte på at beskytte menneskers sundhed og 
sikkerhed.

4. Kapitel III i denne forordning finder 
ikke anvendelse på produkter, der er 
omfattet af krav fastsat i eller i henhold til 
EU-harmoniseringslovgivning, som tager 
sigte på at beskytte menneskers sundhed og 
sikkerhed, og kapitel II finder supplerende 
anvendelse på de aspekter, der ikke er 
omhandlet i nævnte lovgivning.

Or. es

Begrundelse

Begge forslag (forordning om forbrugerproduktsikkerhed (CPSR) og forordning om 
markedsovervågning af produkter (MSR)) bringes i overensstemmelse med forordning nr. 
765/08 og afgørelse nr. 768/08. På samme måde som markedsovervågning samles i ét 
lovgivningsinstrument, ønsker vi, at minimumsbetingelserne for de økonomiske aktører samles 
i én tekst. Det vil lette og fremme markedsovervågningsmyndighedernes arbejde. Der er 
specifikke direktiver, der er under revision, og hvis der er brug for en særlig specifikation for 
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et produkt på grund af dets specifikke karakteristika, skal det medtages i bestemmelserne heri.

Ændringsforslag 128
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) "sikkert produkt": ethvert produkt, som 
under almindelige eller rimeligt 
forudsigelige anvendelsesbetingelser for 
det pågældende produkt, herunder 
anvendelsens varighed og eventuelt 
ibrugtagning, installering og
vedligeholdelseskrav, ikke frembyder 
nogen risiko eller kun minimale risici, der 
er forenelige med produktets anvendelse, 
og som under hensyntagen til et højt 
beskyttelsesniveau for forbrugernes 
sikkerhed og sundhed anses for acceptable

(1) "sikkert produkt": ethvert produkt, som 
under almindelige eller rimeligt 
forudsigelige anvendelsesbetingelser for 
det pågældende produkt, herunder 
anvendelsens varighed og eventuelt 
ibrugtagning, installering, 
vedligeholdelses-, uddannelses- og
tilsynskrav, ikke frembyder nogen risiko 
eller kun minimale risici, der er forenelige 
med produktets anvendelse, og som under
hensyntagen til et højt beskyttelsesniveau 
for forbrugernes sikkerhed og sundhed 
anses for acceptable

Or. en

Begrundelse

I forbindelse med et produkts sikkerhedsvurdering bør der tages behørigt hensyn til det 
ansvar og tilsyn eller de uddannelsesforpligtelser, der påhviler familiemedlemmerne, 
tjenesteudbyderne eller arbejdsgiverne.

Ændringsforslag 129
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) "sikkert produkt": ethvert produkt, som 
under almindelige eller rimeligt 
forudsigelige anvendelsesbetingelser for 
det pågældende produkt, herunder 
anvendelsens varighed og eventuelt 
ibrugtagning, installering og 

(1) "sikkert produkt": ethvert produkt, som
er ægte, og som under almindelige eller 
rimeligt forudsigelige 
anvendelsesbetingelser for det pågældende 
produkt, herunder anvendelsens varighed 
og eventuelt ibrugtagning, installering og 
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vedligeholdelseskrav, ikke frembyder 
nogen risiko eller kun minimale risici, der 
er forenelige med produktets anvendelse, 
og som under hensyntagen til et højt 
beskyttelsesniveau for forbrugernes 
sikkerhed og sundhed anses for acceptable

vedligeholdelseskrav, ikke frembyder 
nogen risiko eller kun minimale risici, der 
er forenelige med produktets anvendelse, 
og som under hensyntagen til et højt 
beskyttelsesniveau for forbrugernes 
sikkerhed og sundhed anses for acceptable

Or. de

Begrundelse

Forfalskede produkter kan være forbundet med betydelige sikkerheds- og sundhedsrisici, og 
derfor bør definitionen af et sikkert produkt også omfatte dets ægthed.

Ændringsforslag 130
Constance Le Grip

Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) "sikkert produkt": ethvert produkt, som 
under almindelige eller rimeligt 
forudsigelige anvendelsesbetingelser for 
det pågældende produkt, herunder 
anvendelsens varighed og eventuelt 
ibrugtagning, installering og 
vedligeholdelseskrav, ikke frembyder 
nogen risiko eller kun minimale risici, der 
er forenelige med produktets anvendelse, 
og som under hensyntagen til et højt 
beskyttelsesniveau for forbrugernes 
sikkerhed og sundhed anses for acceptable

(1) "sikkert produkt": ethvert autentisk
produkt, som under almindelige eller 
rimeligt forudsigelige 
anvendelsesbetingelser for det pågældende 
produkt, herunder anvendelsens varighed 
og eventuelt ibrugtagning, installering og 
vedligeholdelseskrav, ikke frembyder 
nogen risiko eller kun minimale risici, der 
er forenelige med produktets anvendelse, 
og som under hensyntagen til et højt 
beskyttelsesniveau for forbrugernes 
sikkerhed og sundhed anses for acceptable

Or. fr

Begrundelse

Autenticiteten er en sikkerhed for forbrugeren, den bidrager til at sikre produktets oprindelse 
og overensstemmelse og bør derfor udgøre en integrerende del af evalueringskriterierne i 
forbindelse med produktsikkerhed.

Ændringsforslag 131
Raffaele Baldassarre
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Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) "sikkert produkt": ethvert produkt, som 
under almindelige eller rimeligt 
forudsigelige anvendelsesbetingelser for 
det pågældende produkt, herunder 
anvendelsens varighed og eventuelt 
ibrugtagning, installering og 
vedligeholdelseskrav, ikke frembyder 
nogen risiko eller kun minimale risici, der 
er forenelige med produktets anvendelse, 
og som under hensyntagen til et højt 
beskyttelsesniveau for forbrugernes 
sikkerhed og sundhed anses for acceptable

(1) "sikkert produkt": ethvert produkt, som
overholder EU-
harmoniseringslovgivningen vedrørende 
sundhed og sikkerhed. Hvis der ikke 
findes en sådan lovgivning, betyder det, at 
ethvert produkt, som under almindelige 
eller rimeligt forudsigelige 
anvendelsesbetingelser for det pågældende 
produkt, herunder anvendelsens varighed 
og eventuelt ibrugtagning, installering og 
vedligeholdelseskrav, ikke frembyder 
nogen risiko eller kun minimale risici, der 
er forenelige med produktets anvendelse, 
og som under hensyntagen til et højt 
beskyttelsesniveau for forbrugernes 
sikkerhed og sundhed anses for acceptable

Or. en

Begrundelse

Risk assessment should focus on enforcing applicable legislation and minimising room for 
interpretation by local market surveillance authorities.The suggested amendment:clarifies the 
first chronological step of the Market Surveillance’s risk assessment: to determine whether 
the product is covered by applicable Union harmonisation legislation;•eliminates any area of 
legal conflict between this Regulation and Union harmonisation legislation, which already 
specifies the scope, extent and limitations to  market operators’ obligations;•eliminates non-
transparent and discretionary room for interpretation of concepts not defined in this 
Regulation such as “reasonable and acceptable”; “under normal and reasonably foreseeable 
conditions of use”; or “duration of use”;•removes reference to aspects of the risks not 
necessarily depending on  the person liable for placing the product on the market: “putting 
into service, installation and maintenance”.

Ændringsforslag 132
Wim van de Camp

Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) "produktmodel": 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 eller importøren

Or. en

Begrundelse

Begrebet model er en hjørnesten i markedsovervågningsmyndighedernes arbejde. Afprøvning 
og overvågning udføres efter modeller. En række markedsdeltagere besidder imidlertid ingen 
modelidentifikation eller mangedobler antallet af modeller for produkter, der faktisk er 
tilsvarende, hvilket hæmmer arbejdet for markedsovervågningsmyndighederne og afskrækker 
dem fra at foretage kontrol, da det øger det ressourceniveau, som de har brug for til at 
foretage kontrol.

Ændringsforslag 133
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) "produktmodel": produkter, der anses 
for at være entydige, selv om de har 
identiske eller ens væsentlige egenskaber 
med forskelle, som ikke indvirker på deres 
sikkerhedsniveau, medmindre andet 
bevises af fabrikanten eller importøren

Or. en

Ændringsforslag 134
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) "farligt produkt": ethvert produkt, 
der ikke svarer til definitionen på "sikkert 
produkt" i nr. 1

Or. en

Ændringsforslag 135
Raffaele Baldassarre

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) "produktmodel": produkter, der 
anses for karakteristiske, eftersom de har 
identiske eller tilsvarende væsentlige 
egenskaber med eventuelle forskelle, som 
ikke har nogen indflydelse på deres 
sikkerhedsniveau, medmindre andet 
påvises af fabrikanten eller importøren;

Or. it

Begrundelse

Det bør præciseres, at distributøren ikke kan bekræfte rigtigheden af disse elementer, men 
kun tilstedeværelsen.

Ændringsforslag 136
Matteo Salvini

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b) "produktmodel": 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 
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bevises af fabrikanten eller importøren

Or. en

Ændringsforslag 137
Josef Weidenholzer

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 
EU-markedet som led i 
erhvervsvirksomhed mod eller uden 
vederlag; dette omfatter også alle former 
for fjernsalg 

Or. de

Ændringsforslag 138
Josef Weidenholzer

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 EU-
markedet; dette omfatter også alle former 
for fjernsalg

Or. de

Ændringsforslag 139
Ashley Fox

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

(13a) "produkt, der udgør en alvorlig 
risiko": et produkt, der udgør en risiko, 
der kræver omgående indgriben og 
opfølgning, herunder i 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 140
Ashley Fox

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13b) "produktmodel": produkter, der 
anses for at være entydige, da de har 
identiske eller ens væsentlige egenskaber; 
eventuelle forskelle bør ikke have 
indvirkning på deres sikkerhedsniveau

Or. en

Begrundelse

Afprøvning og overvågning udføres efter modeller. En række markedsdeltagere besidder 
imidlertid ingen modelidentifikation eller mangedobler antallet af modeller for produkter, der 
faktisk er tilsvarende, hvilket hæmmer arbejdet for markedsovervågningsmyndighederne og 
afskrækker dem fra at foretage kontrol, da det øger det ressourceniveau, som de har brug for 
til at foretage kontrol.

Ændringsforslag 141
Heide Rühle
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Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) "EU-harmoniseringslovgivning": al 
EU-lovgivning om harmonisering af 
vilkårene for markedsføring af produkter

(16) "EU-harmoniseringslovgivning": al 
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 det europæiske marked

Or. en

Ændringsforslag 142
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 17 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) "sårbare forbrugere": personer, der 
har vanskeligt ved at få adgang til og 
forstå relevante forbrugeroplysninger, 
eller som på grund af deres mentale, 
fysiske eller psykiske handicap eller deres 
alder er mere udsatte for sikkerhedsrisici 
og derfor har behov for særlig beskyttelse

Or. en

Ændringsforslag 143
Heide Rühle

Forslag til forordning
Artikel 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved anvendelsen af denne forordning 
formodes et produkt at opfylde det 
almindelige sikkerhedskrav i artikel 4 i
følgende tilfælde:

Ved anvendelsen af denne forordning 
formodes et produkt at være sikker i 
følgende tilfælde:
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Or. en

Ændringsforslag 144
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 5 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) for så vidt angår de risici, der er 
omfattet af krav fastsat i eller i henhold til 
EU-harmoniseringslovgivning, som tager 
sigte på at beskytte menneskers sundhed 
og sikkerhed, hvis produktet opfylder de 
pågældende krav

udgår

Or. en

(se ændringsforslag til artikel 2 og 6 af den samme forslagsstiller)

Begrundelse

Forordningen bør ikke finde anvendelse på harmoniserede varer for at undgå overlapninger 
og overflødigt indhold, eftersom de vigtigste elementer i kapitel I allerede er omfattet af 
harmoniseringslovgivning. En klar adskillelse mellem lovgivning for harmoniserede og ikke-
harmoniserede forbrugsgoder vil gøre det nemmere for erhvervsdrivende at overholde 
produktreglerne og gøre det nemmere for markedsovervågningsmyndighederne at håndhæve 
dem.

Ændringsforslag 145
Heide Rühle

Forslag til forordning
Artikel 5 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) for så vidt angår de risici, der er omfattet 
af krav fastsat i eller i henhold til EU-
harmoniseringslovgivning, som tager sigte 
på at beskytte menneskers sundhed og 
sikkerhed, hvis produktet opfylder de 
pågældende krav

a) for så vidt angår de risici, der er omfattet 
af EU-harmoniseringslovgivning, som 
tager sigte på at beskytte personers
sundhed og sikkerhed, hvis produktet 
opfylder kravene fastsat i eller ved hjælp 
af sådan EU-harmoniseringslovgivning
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Or. en

Ændringsforslag 146
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 5 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) i mangel af krav fastsat i eller i 
henhold til EU-
harmoniseringslovgivning, jf. litra a), for 
så vidt angår de risici, der er omfattet af 
europæiske standarder, hvis produktet er i 
overensstemmelse med relevante 
europæiske standarder eller dele deraf, for 
hvilke der er offentliggjort referencer i Den 
Europæiske Unions Tidende, jf. artikel 16 
og 17

b) for så vidt angår de risici, der er omfattet 
af europæiske standarder, hvis produktet er 
i overensstemmelse med relevante 
europæiske standarder eller dele deraf, for 
hvilke der er offentliggjort referencer i Den 
Europæiske Unions Tidende, jf. artikel 16 
og 17

Or. en

(se ændringsforslag til artikel 2 og 6 af samme forslagsstiller)

Begrundelse

Forordningen bør ikke finde anvendelse på harmoniserede varer for at undgå overlapninger 
og overflødigt indhold, eftersom de vigtigste elementer i kapitel I allerede er omfattet af 
harmoniseringslovgivning. En klar adskillelse mellem lovgivning for harmoniserede og ikke-
harmoniserede forbrugsgoder vil gøre det nemmere for erhvervsdrivende at overholde 
produktreglerne og gøre det nemmere for markedsovervågningsmyndighederne at håndhæve 
dem.

Ændringsforslag 147
Bernadette Vergnaud

Forslag til forordning
Artikel 5 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) i mangel af krav fastsat i eller i henhold 
til EU-harmoniseringslovgivning, jf. litra 
a), for så vidt angår de risici, der er 
omfattet af europæiske standarder, hvis 

b) i mangel af krav fastsat i eller i henhold 
til EU-harmoniseringslovgivning, jf. litra 
a), for så vidt angår de risici, der er 
omfattet af europæiske standarder, hvis 
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produktet er i overensstemmelse med 
relevante europæiske standarder eller dele 
deraf, for hvilke der er offentliggjort 
referencer i Den Europæiske Unions 
Tidende, jf. artikel 16 og 17

produktet er i overensstemmelse med 
relevante europæiske standarder eller dele 
deraf, for hvilke der er offentliggjort 
referencer i Den Europæiske Unions 
Tidende, jf. artikel 16 og 17, og hvis det i 
givet fald er i overensstemmelse med de 
supplerende sundheds- og 
sikkerhedsmæssige forskrifter fastsat i 
lovgivningen i den medlemsstat, hvor 
produktet gøres tilgængeligt på markedet

Or. fr

Begrundelse

I visse tilfælde kan et produkt, der overholder alle eller en del af de relevante europæiske 
standarder, kun antages at være sikkert, hvis det også lever op til de nationale sikkerhedskrav 
vedtaget i overensstemmelse med traktaten.

Ændringsforslag 148
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 5 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) i mangel af krav fastsat i eller i henhold 
til EU-harmoniseringslovgivning, jf. litra 
a), og europæiske standarder, jf. litra b), 
for så vidt angår de risici, der er omfattet af 
sundheds- og sikkerhedskrav fastsat i 
lovgivningen i den medlemsstat, hvor 
produktet gøres tilgængeligt på markedet, 
hvis det er i overensstemmelse med 
sådanne nationale krav.

c) i mangel af krav fastsat i eller i henhold 
til europæiske standarder, jf. litra b), for så 
vidt angår de risici, der er omfattet af 
sundheds- og sikkerhedskrav fastsat i 
lovgivningen i den medlemsstat, hvor 
produktet gøres tilgængeligt på markedet, 
hvis det er i overensstemmelse med 
sådanne nationale krav.

Or. en

(se ændringsforslag til artikel 2 og 6 af samme forslagsstiller)

Begrundelse

Forordningen bør ikke finde anvendelse på harmoniserede varer for at undgå overlapninger 
og overflødigt indhold, eftersom de vigtigste elementer i kapitel I allerede er omfattet af 
harmoniseringslovgivning. En klar adskillelse mellem lovgivning for harmoniserede og ikke-
harmoniserede forbrugsgoder vil gøre det nemmere for erhvervsdrivende at overholde 
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produktreglerne og gøre det nemmere for markedsovervågningsmyndighederne at håndhæve 
dem.

Ændringsforslag 149
Heide Rühle

Forslag til forordning
Artikel 5 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) i mangel af krav fastsat i eller i henhold 
til EU-harmoniseringslovgivning, jf. litra 
a), og europæiske standarder, jf. litra b), for 
så vidt angår de risici, der er omfattet af 
sundheds- og sikkerhedskrav fastsat i 
lovgivningen i den medlemsstat, hvor 
produktet gøres tilgængeligt på markedet, 
hvis det er i overensstemmelse med
sådanne nationale krav.

c) i mangel af krav fastsat i eller i henhold 
til EU-harmoniseringslovgivning, jf. litra 
a), og europæiske standarder, jf. litra b), for 
så vidt angår de risici, der er omfattet af 
sundheds- og sikkerhedskrav fastsat i 
lovgivningen i den medlemsstat, hvor 
produktet gøres tilgængeligt på markedet, 
hvis det opfylder sådanne nationale 
regler, forudsat at de er i 
overensstemmelse med EU-lovgivningen.

Or. en

Ændringsforslag 150
Wim van de Camp

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Erhvervsdrivende, som markedsfører et 
produkt, der ikke er omfattet af de i stk. 1 
fastsatte tilfælde, leverer efter anmodning 
dokumentation for produktets sikkerhed 
til markedsovervågningsmyndighederne 
og til de erhvervsdrivende, som produktet 
er blevet distribueret til. I tilfælde af 
manglende overensstemmelse med dette 
krav trækkes produktet tilbage fra 
markedet.

Or. en
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Begrundelse

Som det allerede er fastsat i GPSD for produkter, der ikke opfylder en harmoniseret standard, 
national eller harmoniseret lovgivning, er det de erhvervsdrivende, som bærer bevisbyrden. 
Det er af afgørende betydning at præcisere konsekvenserne af dette princip i den nuværende 
lovgivning, navnlig i en tid, hvor markedsovervågningsmyndigheder kæmper med at finde 
ressourcer til at udføre det arbejde, der er nødvendigt.

Ændringsforslag 151
Pablo Arias Echeverría

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formodningen om sikkerhed fritager ikke 
markedsovervågningsmyndighederne for 
at skride til handling i henhold til 
markedsovervågningsforordningen, 
såfremt der fremkommer nyt bevis for, at 
produktet udgør en risiko til trods for 
denne overensstemmelse med eller 
opfyldelse af kravene.

Or. es

Ændringsforslag 152
Pablo Arias Echeverría

Forslag til forordning
Artikel 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6a
Der skal under alle omstændigheder tages 
højde for forsigtighedsprincippet ved 
vurderingen af et produkts sikkerhed.

Or. es
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Ændringsforslag 153
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I mangel af EU-
harmoniseringslovgivning, europæiske 
standarder eller sundheds- og 
sikkerhedskrav fastsat i lovgivningen i 
den medlemsstat, hvor produktet gøres 
tilgængeligt på markedet, jf. artikel 5, litra 
a), b) og c), tages følgende aspekter i 
betragtning i forbindelse med vurderingen 
af, hvorvidt et produkt er sikkert, 
herunder især:

udgår

a) produktets karakteristika, herunder 
dets sammensætning og emballering samt 
monteringsvejledning og eventuelt 
installerings- og 
vedligeholdelsesanvisninger
b) produktets virkning på andre 
produkter, såfremt det med rimelighed 
kan forudses anvendt sammen med andre 
produkter
c) produktets præsentation og mærkning 
samt eventuelle advarsler og anvisninger 
vedrørende dets anvendelse og 
bortskaffelse samt alle andre angivelser 
eller oplysninger om produktet
d) de kategorier af forbrugere, for hvem 
anvendelse af produktet udgør en risiko, 
navnlig sårbare forbrugere
e) produktets udseende, og især hvis et 
produkt, skønt det ikke er en fødevare, 
ligner en fødevare og kan forveksles med 
fødevarer på grund af form, lugt, farve, 
udseende, emballage, mærkning, volumen 
eller størrelse eller andre karakteristika.
Muligheden for at skabe større sikkerhed 
eller for at skaffe andre, mindre farlige 
produkter er ikke tilstrækkelig grund til at 
anse et produkt for ikke at være sikkert.
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Or. en

(se artikel 3, stk. 3, i direktiv 2001/95/EF)

Begrundelse

Den nuværende ordning til vurdering af overensstemmelse med sikkerhedskravet for 
forbrugsvarer (som har fungeret meget godt)bør opretholdes. Nye elementer, der kan forvirre 
de erhvervsdrivende og håndhævelsesmyndighederne, bør vurderes på frivillig basis med 
henblik på at skabe retssikkerhed. Til det formål bør der byttes om på rækkefølgen af stk. 1 og 
stk. 2 i artikel 6, og det nye stk. 2 bør være baseret på en "kan deltage"-bestemmelse.

Ændringsforslag 154
Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. I mangel af europæiske standarder 
eller sundheds- og sikkerhedskrav fastsat i 
lovgivningen i den medlemsstat, hvor 
produktet gøres tilgængeligt på markedet, 
jf. litra b) og c) i artikel 5, bør et produkts 
overensstemmelse med de generelle 
sikkerhedskrav vurderes under 
hensyntagen til navnlig følgende 
elementer, hvis sådanne findes:
a) frivillige nationale standarder for 
gennemførelse af andre relevante 
europæiske
standarder end dem, der er beskrevet i 
artikel 5, litra b 
b) de standarder, der gælder i den 
medlemsstat, hvor
produktet markedsføres
c) henstillinger fra Kommissionen, som 
fastsætter retningslinjer 
for vurdering af produktsikkerhed
d) adfærdskodekser for produktsikkerhed 
inden for den pågældende
sektor
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e) den nyeste viden og teknologi.

Or. en

(se artikel 3, stk. 3, i direktiv 2001/95/EF, ændringsforslag til artikel 6, stk. 1, 6, stk. 2, 2 og 5 
af samme forslagsstiller)

Begrundelse

Den nuværende ordning til vurdering af overensstemmelse med sikkerhedskravet for 
forbrugsvarer (som har fungeret meget godt)bør opretholdes. Nye elementer, der kan forvirre 
de erhvervsdrivende og håndhævelsesmyndighederne, bør vurderes på frivillig basis med 
henblik på at skabe retssikkerhed. Til det formål bør der byttes om på rækkefølgen af stk. 1 og 
stk. 2 i artikel 6, og det nye stk. 2 bør være baseret på en "kan deltage"-bestemmelse.

Ændringsforslag 155
Josef Weidenholzer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I mangel af EU-harmoniseringslovgivning, 
europæiske standarder eller sundheds- og 
sikkerhedskrav fastsat i lovgivningen i den 
medlemsstat, hvor produktet gøres 
tilgængeligt på markedet, jf. artikel 5, litra 
a), b) og c), tages følgende aspekter i 
betragtning i forbindelse med vurderingen 
af, hvorvidt et produkt er sikkert, herunder 
især:

I mangel af EU-harmoniseringslovgivning, 
europæiske standarder eller sundheds- og 
sikkerhedskrav fastsat i lovgivningen i den 
medlemsstat, hvor produktet gøres 
tilgængeligt på markedet, jf. artikel 5, litra 
a), b) og c), foretages der, inden produktet 
gøres tilgængeligt på markedet, en 
sikkerhedsvurdering på grundlag af
følgende aspekter, herunder især:

Or. de

Ændringsforslag 156
Pablo Arias Echeverría

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I mangel af EU-
harmoniseringslovgivning, europæiske 

Ved vurderingen af, hvorvidt et produkt er 
sikkert, skal følgende aspekter tages i
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standarder eller sundheds- og 
sikkerhedskrav fastsat i lovgivningen i den 
medlemsstat, hvor produktet gøres 
tilgængeligt på markedet, jf. artikel 5, litra 
a), b) og c), tages følgende aspekter i 
betragtning i forbindelse med vurderingen 
af, hvorvidt et produkt er sikkert, 
herunder især:

betragtning, såfremt de ikke er omhandlet 
i EU-harmoniseringslovgivningen, i de
europæiske standarder eller i sundheds- og 
sikkerhedskrav fastsat i lovgivningen i den 
medlemsstat, hvor produktet gøres 
tilgængeligt på markedet:

Or. es

Begrundelse

Alle de aspekter, der er omhandlet i litra a) til e), er generelle aspekter, der skal tages i 
betragtning ved vurderingen af, hvorvidt et produkt er sikkert, og det er ikke alle disse 
aspekter, der er omhandlet i EU's og medlemsstaternes særlige bestemmelser, hvorfor det 
foreslås, at disse krav skal finde anvendelse på alle produkter, uanset om de er 
harmoniserede eller ej, navnlig bestemmelserne i litra e), som udspringer af en generisk 
bestemmelse (D 87/387/EØF) for alle produkter (det direktiv, der ophæves).

Ændringsforslag 157
Josef Weidenholzer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse aspekter skal tages i betragtning af 
alle erhvervsdrivende i hele produktions-
og værdikæden.

Or. de

Ændringsforslag 158
Constance Le Grip

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) produktets karakteristika, herunder dets 
sammensætning og emballering samt 
monteringsvejledning og eventuelt 

a) produktets karakteristika, herunder dets
autenticitet, sammensætning og 
emballering samt monteringsvejledning og 
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installerings- og 
vedligeholdelsesanvisninger

eventuelt installerings- og 
vedligeholdelsesanvisninger

Or. fr

Begrundelse

Autenticiteten er en sikkerhed for forbrugeren, den bidrager til at garantere produktets 
oprindelse og overensstemmelse og bør derfor udgøre en integrerende del af 
evalueringskriterierne i forbindelse med produktsikkerhed.

Ændringsforslag 159
Lara Comi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) produktets præsentation og mærkning 
samt eventuelle advarsler og anvisninger 
vedrørende dets anvendelse og 
bortskaffelse samt alle andre angivelser 
eller oplysninger om produktet

c) produktets præsentation og mærkning 
samt eventuelle advarsler og anvisninger 
vedrørende dets anvendelse og 
bortskaffelse samt alle andre angivelser 
eller oplysninger om produktet, som evt. 
kun kan tilvejebringes ved hjælp af 
tegninger og piktogrammer

Or. it

Ændringsforslag 160
Matteo Salvini

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) produktets præsentation og mærkning 
samt eventuelle advarsler og anvisninger 
vedrørende dets anvendelse og 
bortskaffelse samt alle andre angivelser 
eller oplysninger om produktet

c) produktets præsentation og mærkning 
samt eventuelle advarsler og anvisninger 
vedrørende dets anvendelse og 
bortskaffelse samt alle andre angivelser 
eller oplysninger om produktet, som evt. 
kun kan tilvejebringes ved hjælp af 
tegninger og piktogrammer
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Or. it

Ændringsforslag 161
Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) de kategorier af forbrugere, for hvem 
anvendelse af produktet udgør en risiko, 
navnlig sårbare forbrugere

d) de kategorier af forbrugere, for hvem 
anvendelse af produktet udgør en risiko, 
navnlig sårbare forbrugere, der kan 
forventes at anvende produktet under 
rimeligt forudsigelige betingelser

Or. en

(se ændringsforslag til betragtning 13 og artikel 16, stk. 2, litra a) ny, af samme 
forslagsstiller)

Begrundelse

Begrebet sårbare forbrugere dækker et bredt spektrum af situationer, der ikke hører under 
normale bestemmelser om erstatningsansvar. Risikoen for sårbare forbrugere bør derfor 
vurderes ud fra, hvor sandsynligt det er, at de anvender et produkt under rimeligt 
forudsigelige betingelser. Dette ændringsforslag er også medtaget i ændringsforslaget til 
artikel 16, stk. 2, litra a) ny, af samme forslagsstiller.

Ændringsforslag 162
Heide Rühle

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) de kategorier af forbrugere, for hvem 
anvendelse af produktet udgør en risiko, 
navnlig sårbare forbrugere

d) de kategorier af forbrugere, for hvem 
anvendelse af produktet under rimeligt 
forudsigelige betingelser udgør en risiko, 
navnlig sårbare forbrugere, som f.eks. 
børn, ældre og handicappede, idet der 
tages højde for sårbarhed , der skyldes 
specifikke produktkategorier
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Or. en

Ændringsforslag 163
Catherine Stihler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) de kategorier af forbrugere, for hvem 
anvendelse af produktet udgør en risiko, 
navnlig sårbare forbrugere

d) de kategorier af forbrugere, for hvem 
anvendelse af produktet udgør en risiko, 
navnlig sårbare forbrugere, som f.eks. 
børn, ældre og handicappede, idet der 
tages højde for sårbarhed på grundlag af 
specifikke risici ved produktet.

Or. en

Ændringsforslag 164
Andreas Schwab

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) de kategorier af forbrugere, for hvem 
anvendelse af produktet udgør en risiko, 
navnlig sårbare forbrugere

d) karakteristika for forbrugere, for hvem 
anvendelse af produktet udgør en risiko

Or. de

Ændringsforslag 165
Morten Løkkegaard

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) produktets udseende, og især hvis et 
produkt, skønt det ikke er en fødevare, 

e) produktets udseende, og især hvis et 
produkt, skønt det ikke er en fødevare, 
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ligner en fødevare og kan forveksles med 
fødevarer på grund af form, lugt, farve, 
udseende, emballage, mærkning, volumen 
eller størrelse eller andre karakteristika.

ligner en fødevare og kan forveksles med 
fødevarer på grund af form, lugt, farve, 
udseende, emballage, mærkning, volumen 
eller størrelse eller andre karakteristika.

- skønt det ikke er et legetøj, tydeligt ligner 
et legetøj og formodes at virke særligt 
tiltrækkende på børn.

Or. en

Begrundelse

Ethvert produkt kan virke "tiltrækkende på børn" af den simple årsag, at børn ofte er 
interesseret i genstande, som voksne bruger. Det gør det vanskeligt at vurdere, om et produkt 
"virker tiltrækkende på børn". Det er derfor kun, når produktets udseende klart ligner et 
stykke legetøj, at særlige forholdsregler/advarsler bør overvejes af fabrikanten.

Ændringsforslag 166
Othmar Karas

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) produktets udseende, og især hvis et 
produkt, skønt det ikke er en fødevare, 
ligner en fødevare og kan forveksles med 
fødevarer på grund af form, lugt, farve, 
udseende, emballage, mærkning, volumen 
eller størrelse eller andre karakteristika.

e) produktets udseende, dets karakteristika
og emballering, og især hvis et produkt, 
skønt det ikke er en fødevare, ligner en 
fødevare og kan forveksles med fødevarer 
på grund af form, lugt, farve, udseende, 
emballage, mærkning, volumen eller 
størrelse eller andre karakteristika; især i 
tilfælde, hvor et produkt kan virke 
tiltrækkende på børn og få dem til at 
anvende det på en måde, der udgør en 
risiko for deres sundhed og sikkerhed.

Or. en

Ændringsforslag 167
Pablo Arias Echeverría
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Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) produktets udseende, og især hvis et 
produkt, skønt det ikke er en fødevare, 
ligner en fødevare og kan forveksles med 
fødevarer på grund af form, lugt, farve, 
udseende, emballage, mærkning, volumen 
eller størrelse eller andre karakteristika.

e) produktets udseende, og især hvis et 
produkt, skønt det ikke er en fødevare, 
ligner en fødevare og kan forveksles med 
fødevarer på grund af form, lugt, farve, 
udseende, emballage, mærkning, volumen 
eller størrelse eller andre karakteristika.
eller hvis det er et produkt, der virker 
tiltrækkende på børn, under hensyn til 
dets karakteristika: form, udsmykning, 
lugt, lyd, bevægelse osv.

Or. es

Begrundelse

Det foreslås at lade produkter, der virker tiltrækkende på børn, og som på grund af deres 
karakteristika kan være farlige for dem, være omfattet af litra e) (f.eks. viskelædere, der ligner 
og dufter som fødevarer, mikrofoner, der ligner slikkepinde, lamper, varmeapparater, 
fugtapparater, insektdræbere, ismaskiner, brødristere, toastmaskiner osv., der virker 
tiltrækkende på børn).

Ændringsforslag 168
Josef Weidenholzer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Muligheden for at skabe større sikkerhed 
eller for at skaffe andre, mindre farlige 
produkter er ikke tilstrækkelig grund til at 
anse et produkt for ikke at være sikkert.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. de

Ændringsforslag 169
Jürgen Creutzmann
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Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ved anvendelsen af stk. 1 tages der i 
forbindelse med vurderingen af, hvorvidt 
et produkt er sikkert, især hensyn til 
følgende aspekter, i det omfang de er 
kendt:

udgår

a) den nyeste viden og teknologi
b) andre europæiske standarder end dem, 
for hvilke der er offentliggjort referencer i 
Den Europæiske Unions Tidende, jf. 
artikel 16 og 17.
c) internationale standarder
d) internationale aftaler
e) Kommissionens henstillinger eller 
retningslinjer for vurdering af 
produktsikkerhed
f) nationale standarder, der gælder i den 
medlemsstat, hvor produktet gøres 
tilgængeligt
g) adfærdskodekser for produktsikkerhed 
inden for den pågældende sektor
h) den sikkerhed, som forbrugerne med 
rimelighed kan forvente.

Or. en

Begrundelse

Det bør præciseres, at den nuværende ordning til vurdering af overensstemmelse med 
sikkerhedskravet for forbrugsvarer (som har fungeret meget godt)vil blive opretholdt. Nye 
elementer, der kan forvirre de erhvervsdrivende og håndhævelsesmyndighederne, bør 
vurderes på frivillig basis med henblik på at skabe retssikkerhed. Til det formål bør der byttes 
om på rækkefølgen af stk. 1 og stk. 2 i artikel 6, og det nye stk. 2 bør være baseret på en "kan 
deltage"-bestemmelse.

Ændringsforslag 170
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Ud over de i stk. 1 angivne elementer 
kan følgende aspekter, der vedrører
produkter og anvendelsen heraf, evt. tages 
med i betragtning ved vurderingen af et 
produkts sikkerhed, navnlig:
a) produktets karakteristika, herunder 
dets ægthed, sammensætning, ægthed og 
emballering samt monteringsvejledning 
og eventuelt installerings- og 
vedligeholdelsesanvisninger
b) produktets virkning på andre 
produkter, såfremt det med rimelighed 
kan forudses anvendt sammen med andre 
produkter
c) produktets præsentation og mærkning 
samt eventuelle advarsler og anvisninger 
vedrørende dets anvendelse og 
bortskaffelse samt alle andre angivelser 
eller oplysninger om produktet
d) de kategorier af forbrugere, for hvem 
anvendelse af produktet udgør en risiko, 
navnlig sårbare forbrugere, der kan 
formodes at anvende produktet under 
rimeligt forudsigelige betingelser
e) produktets udseende, og især hvis et 
produkt, skønt det ikke er en fødevare, 
ligner en fødevare og kan forveksles med 
fødevarer på grund af form, lugt, farve, 
udseende, emballage, mærkning, volumen 
eller størrelse eller andre karakteristika
Muligheden for at skabe større sikkerhed 
eller for at skaffe andre, mindre farlige 
produkter er ikke tilstrækkelig grund til at 
anse et produkt for ikke at være sikkert.

Or. en

(se ændringsforslag til artikel 6, stk. 1, og 6, stk. 1, litra a) ny, og 6, stk. 2, af samme 
forslagsstiller)

Begrundelse

Nye elementer, der kan forvirre de erhvervsdrivende og håndhævelsesmyndighederne, bør 
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vurderes på frivillig basis med henblik på at skabe retssikkerhed. Til det formål bør der byttes 
om på rækkefølgen af stk. 1 og stk. 2 i artikel 6, og det nye stk. 2 bør være baseret på en "kan 
deltage"-bestemmelse. Ud over de foreslåede kriterier bør det også være muligt at tage højde 
for produkters ægthed, da mange forfalskede varer er forbundet med manglende sikkerhed.

Ændringsforslag 171
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den nyeste viden og teknologi udgår

Or. en

(se ændringsforslag til artikel 6, stk. 1, litra a) ny, af samme forslagsstiller)

Begrundelse

Flyttet til slutningen af listen. Selv om det er vigtigt at vurdere den nyeste viden og teknologi, 
bør det ikke være de første aspekter, der vurderes. Den nyeste viden vil normalt opnå en 
højere grad af sikkerhed. Et produkt kan imidlertid stadig betragtes som sikkert, hvis andre 
produkter med endnu højere sikkerhedsstandarder findes på markedet. Dette ændringsforslag 
er også medtaget i ændringsforslaget til artikel 6, stk. 1, litra a) ny, af samme forslagsstiller.

Ændringsforslag 172
Raffaele Baldassarre

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den nyeste viden og teknologi udgår

Or. fr

Begrundelse

For at sikre, at evalueringskriterierne i forbindelse med produktsikkerhed anvendes, skal de 
være objektive og stå til rådighed for fabrikanterne. Den nyeste viden og teknologi og 
forbrugernes berettigede forventning til sikkerhed lever ikke op til disse betingelser.
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Ændringsforslag 173
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) de krav, der stilles i henhold til artikel 
16, stk. 1, som led i en 
standardiseringsanmodning

Or. de

Ændringsforslag 174
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) forsigtighedsprincippet

Or. it

Ændringsforslag 175
Bernadette Vergnaud

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) de væsentlige krav i 
standardiseringsmandaterne i 
overensstemmelse med artikel 16 i denne 
forordning

Or. fr

Begrundelse

I den periode, hvor en standard udarbejdes, kan en undersøgelse af overholdelsen af de 
væsentlige krav i standardiseringsmandaterne udgøre en nyttig indikator for et produkts 
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sikkerhed.

Ændringsforslag 176
Pablo Arias Echeverría

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) standarder i andre medlemsstater

Or. es

Ændringsforslag 177
Pablo Arias Echeverría

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) særlige krav offentliggjort af 
Kommissionen under udøvelse af 
mandatet i henhold til artikel 4, stk. 1, 
litra a), i DPSA

Or. es

Ændringsforslag 178
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) den sikkerhed, som forbrugerne med 
rimelighed kan forvente.

udgår

Or. en

(se ændringsforslag til artikel 6, stk. 1, litra a) ny, af samme forslagsstiller)
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Begrundelse

Dette kriterium synes at være vilkårligt og skaber manglende retssikkerhed for de 
erhvervsdrivende, eftersom de skal bestemme "den sikkerhed, som forbrugerne med 
rimelighed kan forvente" for hvert produkt uden nogen sikkerhed, hvis 
markedsovervågningsmyndighederne evt. fortolker konceptet på en anden måde. Dette 
ændringsforslag er også medtaget i ændringsforslaget til artikel 6, stk. 1, litra a) ny, af 
samme forslagsstiller.

Ændringsforslag 179
Raffaele Baldassarre

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) den sikkerhed, som forbrugerne med 
rimelighed kan forvente.

udgår

Or. fr

Begrundelse

For at sikre, at evalueringskriterierne i forbindelse med produktsikkerhed anvendes, skal de 
være objektive og stå til rådighed for fabrikanterne. Den nyeste viden og teknologi og 
forbrugernes berettigede forventning til sikkerhed lever ikke op til disse betingelser.

Ændringsforslag 180
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) EU-lovgivning med hensyn til 
alternativer til dyreforsøg anvendt til 
lovmæssige formål som beskrevet i 
forordning (EU) nr. 1907/2006, 
1223/2009 og direktiv nr. 2010/63/EU

Or. en
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Ændringsforslag 181
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) den nyeste viden og teknologi

Or. en

(se ændringsforslag til artikel 6, stk. 1, litra a) ny, af samme forslagsstiller)

Begrundelse

Flyttet til slutningen af listen. Selv om det er vigtigt at vurdere den nyeste viden og teknologi, 
bør det ikke være de første aspekter, der vurderes. Den nyeste viden vil normalt opnå en 
højere grad af sikkerhed. Et produkt kan imidlertid stadig betragtes som sikkert, hvis andre 
produkter med endnu højere sikkerhedsstandarder findes på markedet. Dette ændringsforslag 
er også medtaget i ændringsforslaget til artikel 6, stk. 1, litra a) ny, af samme forslagsstiller.

Ændringsforslag 182
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til forordning
Artikel 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6a
CE+-mærkning

CE+-mærkningen må kun anbringes af 
fabrikanten eller dennes bemyndigede 
repræsentant.
CE+-mærkningen må kun anbringes på 
forbrugerprodukter, der er omfattet af 
denne forordning, og ikke på andre 
produkter. CE+-mærkningen anbringes 
efter repræsentativ stikprøvekontrol af de 
produkter, der bringes i omsætning, med 
tilfældig udtagelse under tilsyn af en 
retsembedsmand, en myndighed eller en 
hvilken som helst anden kvalificeret 
person, der er udpeget af medlemsstaten.
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CE+-mærkningen er det eneste mærke, 
der bekræfter, at et produkt er blevet testet 
og fundet sikkert.

Or. en

Ændringsforslag 183
Wim van de Camp

Forslag til forordning
Artikel 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6a
CE+-mærkning

1. CE+-mærkningen må kun anbringes af 
fabrikanten eller dennes bemyndigede 
repræsentant.
2. CE+-mærkningen må kun anbringes 
på forbrugerprodukter, der er omfattet af 
denne forordning, og ikke på andre 
produkter.
3. Ved anbringelse af en CE+-mærkning 
angiver fabrikanten, at produktet er blevet 
testet og fundet i overensstemmelse med 
sikkerhedskravene i nærværende 
forordning af et akkrediteret organ med 
kompetence i at vurdere sikkerheden af 
det specifikke produkt. CE+-mærkningen 
anbringes efter repræsentativ 
stikprøvekontrol af de produkter, der 
bringes i omsætning, med tilfældig 
udtagelse under tilsyn af en 
retsembedsmand, en myndighed eller en 
hvilken som helst anden kvalificeret 
person, der er udpeget af medlemsstaten. 
4. CE+-mærkningen er det eneste mærke, 
der bekræfter, at et produkt er blevet testet 
og fundet sikkert.
5. Der må ikke på et produkt anbringes 
mærker, tegn eller angivelser, som kan 
vildlede tredjemand om CE+-
mærkningens betydning eller form. 
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Enhver anden mærkning kan anbringes 
på produktet, forudsat at dette ikke gør 
CE+-mærkningen mindre synlig eller 
læsbar eller ændrer dens betydning.
6. Medlemsstaterne sikrer, at ordningen 
for anvendelse af CE+-mærkningen 
gennemføres korrekt, og tager passende 
skridt i tilfælde af uretmæssig anvendelse 
af mærkningen. Medlemsstaterne 
indfører desuden sanktioner for 
overtrædelser, herunder strafferetlige 
sanktioner for alvorlige overtrædelser. 
Disse sanktioner skal stå i forhold til, 
hvor alvorlig overtrædelsen er, og have en 
effektiv afskrækkende virkning mod 
uretmæssig anvendelse.

Or. en

Begrundelse

De fleste af de lightermodeller, der sælges i EU, er påført overensstemmelsesattester opnået 
ved tredjepartscertificering. Det skyldes, at fabrikanter, hvis en tredjepart ikke er involveret i 
prøveudtagningen, kan få foretaget kontrol af sammensatte stikprøver, der ikke er 
repræsentative for det, de reelt sælger, og modtage overensstemmelsesattester for produkter, 
der ikke er kontrolleret. Det er vildledende og udgør en reel sikkerhedsmæssig risiko for 
forbrugerne.

Ændringsforslag 184
Markus Pieper, Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7 udgår
Angivelse af oprindelse
1. Fabrikanten og importøren sikrer, at 
produkter er forsynet med en angivelse af 
produktets oprindelsesland eller, hvis 
dette på grund af produktets størrelse eller 
art ikke er muligt, at en sådan angivelse 
fremgår af emballagen eller af et 
dokument, der ledsager produktet.
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2. Oprindelseslandet, jf. stk. 1, fastlægges 
i overensstemmelse med bestemmelserne 
om varers ikke-præferenceoprindelse i 
artikel 23-25 i Rådets forordning (EØF) 
nr. 2913/92 om indførelse af en EF-
toldkodeks.
3. Hvis oprindelseslandet som fastlagt i 
overensstemmelse med stk. 2 er en EU-
medlemsstat, kan fabrikanter og 
importører henvise til Unionen eller en 
bestemt medlemsstat.

Or. de

Begrundelse

En obligatorisk angivelse af oprindelsen giver ikke forbrugerne nogen merværdi og skaber 
unødvendig forvirring. De hidtidige bestemmelser har sikret forbrugernes sikkerhed. Desuden 
medfører en obligatorisk angivelse af oprindelsen unødigt nyt bureaukrati, som især små og 
mellemstore virksomheder lider under.

Ændringsforslag 185
Ashley Fox

Forslag til forordning
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7 udgår
Angivelse af oprindelse
1. Fabrikanten og importøren sikrer, at 
produkter er forsynet med en angivelse af 
produktets oprindelsesland eller, hvis 
dette på grund af produktets størrelse eller 
art ikke er muligt, at en sådan angivelse 
fremgår af emballagen eller af et 
dokument, der ledsager produktet.
2. Oprindelseslandet, jf. stk. 1, fastlægges 
i overensstemmelse med bestemmelserne 
om varers ikke-præferenceoprindelse i 
artikel 23-25 i Rådets forordning (EØF) 
nr. 2913/92 om indførelse af en EF-
toldkodeks.
3. Hvis oprindelseslandet som fastlagt i 
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overensstemmelse med stk. 2 er en EU-
medlemsstat, kan fabrikanter og 
importører henvise til Unionen eller en 
bestemt medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 186
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Forslag til forordning
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7 udgår
Angivelse af oprindelse
1. Fabrikanten og importøren sikrer, at 
produkter er forsynet med en angivelse af 
produktets oprindelsesland eller, hvis 
dette på grund af produktets størrelse eller 
art ikke er muligt, at en sådan angivelse 
fremgår af emballagen eller af et 
dokument, der ledsager produktet.
2. Oprindelseslandet, jf. stk. 1, fastlægges 
i overensstemmelse med bestemmelserne 
om varers ikke-præferenceoprindelse i 
artikel 23-25 i Rådets forordning (EØF) 
nr. 2913/92 om indførelse af en EF-
toldkodeks.
3. Hvis oprindelseslandet som fastlagt i 
overensstemmelse med stk. 2 er en EU-
medlemsstat, kan fabrikanter og 
importører henvise til Unionen eller en 
bestemt medlemsstat.

Or. en

Begrundelse

Kravet om at angive oprindelsen af forbrugerprodukter er hverken blevet behandlet i 
konsekvensanalysen eller indeholdt i den nye lovgivningsramme. Det vil ikke forbedre 
forbrugernes sikkerhed eller produktsporbarheden, hvilket allerede er sikret på anden vis i 
den harmoniserede lovgivning og i forordningen om forbrugerproduktsikkerhed. Det vil også 
vildlede forbrugerne af produkter, der stammer fra en kompleks verdensomspændende 
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forsyningskæde. Gennemførelsen heraf vil sluttelig være dyr for de erhvervsdrivende og de 
offentlige myndigheder.

Ændringsforslag 187
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Forslag til forordning
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7 udgår
Angivelse af oprindelse
1. Fabrikanten og importøren sikrer, at 
produkter er forsynet med en angivelse af 
produktets oprindelsesland eller, hvis 
dette på grund af produktets størrelse eller 
art ikke er muligt, at en sådan angivelse 
fremgår af emballagen eller af et 
dokument, der ledsager produktet.
2. Oprindelseslandet, jf. stk. 1, fastlægges 
i overensstemmelse med bestemmelserne 
om varers ikke-præferenceoprindelse i 
artikel 23-25 i Rådets forordning (EØF) 
nr. 2913/92 om indførelse af en EF-
toldkodeks.
3. Hvis oprindelseslandet som fastlagt i 
overensstemmelse med stk. 2 er en EU-
medlemsstat, kan fabrikanter og 
importører henvise til Unionen eller en 
bestemt medlemsstat.

Or. de

Begrundelse

En obligatorisk angivelse af oprindelsen øger ikke produktsikkerheden. Fabrikantens adresse 
og et identifikationsnummer skal allerede nu anbringes på produkterne og sikrer 
sporbarheden. At kæde produktsikkerheden sammen med toldkodeksens bestemmelser 
medfører betydelige omkostninger og tidsforbrug for de pågældende virksomheder.

Ændringsforslag 188
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik
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Forslag til forordning
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7 udgår
Angivelse af oprindelse
1. Fabrikanten og importøren sikrer, at 
produkter er forsynet med en angivelse af 
produktets oprindelsesland eller, hvis 
dette på grund af produktets størrelse eller 
art ikke er muligt, at en sådan angivelse 
fremgår af emballagen eller af et 
dokument, der ledsager produktet.
2. Oprindelseslandet, jf. stk. 1, fastlægges 
i overensstemmelse med bestemmelserne 
om varers ikke-præferenceoprindelse i 
artikel 23-25 i Rådets forordning (EØF) 
nr. 2913/92 om indførelse af en EF-
toldkodeks.
3. Hvis oprindelseslandet som fastlagt i 
overensstemmelse med stk. 2 er en EU-
medlemsstat, kan fabrikanter og 
importører henvise til Unionen eller en 
bestemt medlemsstat.

Or. pl

Ændringsforslag 189
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Othmar Karas

Forslag til forordning
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7 udgår
Angivelse af oprindelse
1. Fabrikanten og importøren sikrer, at 
produkter er forsynet med en angivelse af 
produktets oprindelsesland eller, hvis 
dette på grund af produktets størrelse eller 
art ikke er muligt, at en sådan angivelse 
fremgår af emballagen eller af et 
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dokument, der ledsager produktet.
2. Oprindelseslandet, jf. stk. 1, fastlægges 
i overensstemmelse med bestemmelserne 
om varers ikke-præferenceoprindelse i 
artikel 23-25 i Rådets forordning (EØF) 
nr. 2913/92 om indførelse af en EF-
toldkodeks.
3. Hvis oprindelseslandet som fastlagt i 
overensstemmelse med stk. 2 er en EU-
medlemsstat, kan fabrikanter og 
importører henvise til Unionen eller en 
bestemt medlemsstat.

Or. de

Begrundelse

Indførelsen af en obligatorisk angivelse af oprindelsen sammenkædet med 
toldbestemmelserne om den ikke-præferentielle oprindelse indgik ikke i Kommissionens 
tidligere konsekvensanalyse. Dette forslag svarer desuden til forslag til forordning
COM(2005)0661, som blev trukket tilbage i april 2013.

Ændringsforslag 190
Adam Bielan

Forslag til forordning
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7 udgår
Angivelse af oprindelse
1. Fabrikanten og importøren sikrer, at 
produkter er forsynet med en angivelse af 
produktets oprindelsesland eller, hvis 
dette på grund af produktets størrelse eller 
art ikke er muligt, at en sådan angivelse 
fremgår af emballagen eller af et 
dokument, der ledsager produktet.
2. Oprindelseslandet, jf. stk. 1, fastlægges 
i overensstemmelse med bestemmelserne 
om varers ikke-præferenceoprindelse i 
artikel 23-25 i Rådets forordning (EØF) 
nr. 2913/92 om indførelse af en EF-
toldkodeks.
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3. Hvis oprindelseslandet som fastlagt i 
overensstemmelse med stk. 2 er en EU-
medlemsstat, kan fabrikanter og 
importører henvise til Unionen eller en 
bestemt medlemsstat.

Or. pl

Ændringsforslag 191
Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fabrikanten og importøren sikrer, at 
produkter er forsynet med en angivelse af 
produktets oprindelsesland eller, hvis dette 
på grund af produktets størrelse eller art 
ikke er muligt, at en sådan angivelse 
fremgår af emballagen eller af et 
dokument, der ledsager produktet.

1. Fabrikanten og importøren sikrer, at 
produkter er forsynet med en angivelse af 
produktets oprindelsesland såvel som 
oprindelseslandet for de materialer, som 
produktet består af, eller, hvis dette på 
grund af produktets størrelse eller art ikke 
er muligt, at en sådan angivelse fremgår af 
emballagen eller af et dokument, der 
ledsager produktet. Denne angivelse skal 
under alle omstændigheder være synlig og
letgenkendelig for forbrugeren.

Or. it

Ændringsforslag 192
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fabrikanten og importøren sikrer, at 
produkter er forsynet med en angivelse af 
produktets oprindelsesland eller, hvis dette 
på grund af produktets størrelse eller art 
ikke er muligt, at en sådan angivelse 
fremgår af emballagen eller af et 
dokument, der ledsager produktet.

1. Fabrikanten og importøren sikrer, at 
produkter er forsynet med en angivelse af 
produktets oprindelsesland eller, hvis dette 
på grund af produktets størrelse eller art 
ikke er muligt, at en sådan angivelse 
fremgår af emballagen eller af et 
dokument, der ledsager produktet.
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Fabrikanten og importøren sikrer 
desuden, at produkter er forsynet med en 
angivelse af oprindelseslandet for de 
materialer, som produkter består af.
Angivelsen af oprindelseslandet for det 
færdige produkt skal være klar og synlig 
for forbrugeren.

Or. it

Ændringsforslag 193
Mitro Repo

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fabrikanten og importøren sikrer, at 
produkter er forsynet med en angivelse af 
produktets oprindelsesland eller, hvis dette 
på grund af produktets størrelse eller art 
ikke er muligt, at en sådan angivelse 
fremgår af emballagen eller af et 
dokument, der ledsager produktet.

1. Fabrikanten og importøren sikrer, at 
produkter er forsynet med en angivelse af 
produktets oprindelsesland, herunder den 
til produktionen anvendte råvares 
oprindelse, eller, hvis dette på grund af 
produktets størrelse eller art ikke er muligt, 
at en sådan angivelse fremgår af 
emballagen eller af et dokument, der 
ledsager produktet.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at det land, der fremgår af mærkningen, ikke er det land, hvor den "sidste 
økonomiske transformation" finder sted. Ellers ville f.eks. produkter af europæisk pels, som 
fremstilles i Kina, være mærket "Oprindelsesland: Kina", og forbrugerne ville ikke vide, hvor 
og under hvilke vilkår råvaren, f.eks. pels, er produceret.

Ændringsforslag 194
Josef Weidenholzer, Jörg Leichtfried

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fabrikanten og importøren sikrer, at 
produkter er forsynet med en angivelse af 
produktets oprindelsesland eller, hvis dette 
på grund af produktets størrelse eller art 
ikke er muligt, at en sådan angivelse 
fremgår af emballagen eller af et 
dokument, der ledsager produktet.

1. Fabrikanten og importøren skal angive 
oprindelseslandet for et produkt for at 
sikre sporbarheden af et produkt i 
forsyningskæden. Fabrikanten og 
importøren sikrer, at alle produkter
uafhængigt af, om de stammer fra EU 
eller et tredjeland, er forsynet med en 
angivelse af produktets oprindelsesland 
eller, hvis dette på grund af produktets 
størrelse eller art ikke er muligt, at en 
sådan angivelse fremgår af emballagen 
eller af et dokument, der ledsager 
produktet. Distributører skal sikre, at 
fabrikantens eller importørens 
oprindelsesland angives i passende form, 
inden de gør et produkt tilgængeligt på 
EU's indre marked.

Or. de

Ændringsforslag 195
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fabrikanten og importøren sikrer, at 
produkter er forsynet med en angivelse af 
produktets oprindelsesland eller, hvis dette 
på grund af produktets størrelse eller art 
ikke er muligt, at en sådan angivelse 
fremgår af emballagen eller af et 
dokument, der ledsager produktet.

1. Fabrikanten og importøren sikrer, at 
produkter er forsynet med en angivelse af 
produktets oprindelsesland såvel som 
oprindelseslandet for de materialer, som 
produktet består af, eller, hvis dette på 
grund af produktets størrelse eller art ikke 
er muligt, at en sådan angivelse fremgår af 
emballagen eller af et dokument, der 
ledsager produktet.

Or. it

Begrundelse

Et nøgleelement for vurderingen af produktsikkerheden er produktsammensætningen. 
Produktet skal også ledsages af en angivelse af oprindelsen af de materialer, som produktet 
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består af. Obligatorisk angivelse af oprindelsen af de materialer, som produkterne består af, 
belønner kvaliteten af SMV’erne i medlemsstaterne, som netop på grund af mangel af 
gennemsigtige angivelser af oprindelsen af produkterne og de materialer, som produkterne 
består af, lider økonomisk skade.

Ændringsforslag 196
Constance Le Grip

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Oprindelseslandet, jf. stk. 1, fastlægges i 
overensstemmelse med bestemmelserne 
om varers ikke-præferenceoprindelse i 
artikel 23-25 i Rådets forordning (EØF)
nr. 2913/92 om indførelse af en EF-
toldkodeks.

2. Oprindelseslandet, jf. stk. 1, fastlægges i 
overensstemmelse med bestemmelserne 
om varers ikke-præferenceoprindelse i 
artikel 52-55, herunder de delegerede 
retsakter, der skal vedtages i henhold til 
artikel 55 i forordning nr. XXXX/13 om 
indførelse af en EU-toldkodeks.

Or. fr

Ændringsforslag 197
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis oprindelseslandet som fastlagt i 
overensstemmelse med stk. 2 er en EU-
medlemsstat, kan fabrikanter og importører 
henvise til Unionen eller en bestemt 
medlemsstat.

3. Hvis oprindelseslandet som fastlagt i 
overensstemmelse med stk. 2 er en EU-
medlemsstat, kan fabrikanter og importører
på "made in ..."-etiketten henvise til 
Unionen eller en bestemt medlemsstat.
Derudover skal fabrikantens navn og 
adresse angives på alle produkter, der 
gøres tilgængelige på EU's indre marked.

Or. de
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Ændringsforslag 198
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis oprindelseslandet som fastlagt i 
overensstemmelse med stk. 2 er en EU-
medlemsstat, kan fabrikanter og importører 
henvise til Unionen eller en bestemt 
medlemsstat.

3. Hvis oprindelseslandet som fastlagt i 
overensstemmelse med stk. 2 er en EU-
medlemsstat, skal fabrikanter og 
importører henvise til medlemsstaten.

Or. it

Begrundelse

Oprindelsesangivelsen "Den Europæiske Union" er alt for generel.

Ændringsforslag 199
Gino Trematerra

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Fabrikanter, der agter at angive 
oprindelsen, er kun berettiget til at gøre 
dette på engelsk (med angivelsen "Made 
in [land]"), da dette er let forståeligt for 
forbrugerne.

Or. it

Ændringsforslag 200
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fabrikanten sikrer, når han bringer sine 1. Fabrikanten sikrer, inden han bringer 
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produkter i omsætning, at de er konstrueret 
og fremstillet i overensstemmelse med det 
almindelige sikkerhedskrav i artikel 4.

sine produkter i omsætning, at de er 
konstrueret og fremstillet i 
overensstemmelse med det almindelige 
sikkerhedskrav i artikel 4.

Or. de

Ændringsforslag 201
Pablo Arias Echeverría

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Fabrikanten skal give forbrugeren de 
relevante oplysninger, således at denne 
kan vurdere de risici, der er forbundet 
med et produkt i dets normale eller med 
rimelighed forventede anvendelsestid, hvis 
disse risici ikke er umiddelbart indlysende 
uden passende advarsel, og således kan 
sikre sig herimod.
Fabrikanten skal foretage en 
risikovurdering, før produktet bringes i 
omsætning.

Or. es

Begrundelse

En primer lugar, falta la obligación de informar al consumidor de los riesgos inherentes a un 
producto durante su periodo de utilización normal o razonablemente previsible, recogida en 
el art. 5.1 de la DSGP y se propone incluirla, En segundo lugar se propone incluir la 
obligación de realizar una evaluación del riesgo antes de su puesta en el mercado. No está 
claro en el texto que ésta sea obligatoria para al fabricante, y ésta debe formar parte de la 
documentación técnica. Es un asunto de gran importancia, ya que estamos refiriéndonos a 
productos no armonizados y muchos de ellos no tienen ninguna normativa. Esta sería una 
buena base para su control.

Ændringsforslag 202
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fabrikanten sikrer, at der findes 
procedurer til sikring af produktionsseriers
fortsatte overensstemmelse med det 
almindelige sikkerhedskrav i artikel 4.

2. Fabrikanten sikrer, at der findes 
procedurer til sikring af produktionens
fortsatte overensstemmelse med det 
almindelige sikkerhedskrav i artikel 4, de 
relevante sundheds- og sikkerhedskrav i 
Unionens harmoniseringslovgivning og 
europæiske standarder samt de 
lovgivningsmæssige sundheds- og 
sikkerhedskrav i de medlemsstater, hvor 
produktet gøres tilgængeligt.

Or. de

Ændringsforslag 203
Pablo Arias Echeverría

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fabrikanten sikrer, at der findes 
procedurer til sikring af produktionsseriers 
fortsatte overensstemmelse med det 
almindelige sikkerhedskrav i artikel 4.

2. Fabrikanten sikrer, at der findes 
procedurer til sikring af produktionsseriers 
fortsatte overensstemmelse med det 
almindelige sikkerhedskrav i artikel 4.

Fabrikanten skal føre et register over de 
kontroller, der er foretaget af partierne, 
og stiller det efter anmodning til rådighed 
for markedsovervågningsmyndighederne.

Or. es

Begrundelse

Erfaringerne med Rapex viser, at produkterne på markedet ikke er homogene, og vi 
konstaterer ofte, at ingen af dem er ens i de laboratorieundersøgelser, der foretages af de tre 
stikprøver af markedsførte produkter.

Ændringsforslag 204
Josef Weidenholzer
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Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. For at identificere de potentielle risici 
ved et produkt gennemfører fabrikanten 
passende procedurer og fastslår 
produktsikkerheden og 
overensstemmelsen med de i stk. 2 
omhandlede standarder. Kommissionen 
tillægges beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 20, der angiver de aspekter, 
der skal undersøges af producenten i 
forbindelse med analysen af de mulige 
risici, herunder formatet af denne 
analyse.

Or. de

Ændringsforslag 205
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Med henblik på at beskytte forbrugernes 
sundhed og sikkerhed foretager 
fabrikanten, i overensstemmelse med 
graden af de potentielle risici ved det 
pågældende produkt, stikprøvekontrol af 
produkter, der gøres tilgængelige på 
markedet, undersøger klager og fører
register over klager, produkter, der ikke 
opfylder kravene, og 
produkttilbagekaldelser og holder 
distributørerne orienteret om denne 
overvågning.

3. Med henblik på at sikre størst mulig 
produktsikkerhed og beskytte forbrugernes 
sundhed og sikkerhed foretager fabrikanten
mindst én gang om året repræsentativ
stikprøvekontrol af produkter, der bringes i 
omsætning, med tilfældig udtagelse under 
tilsyn af en retsembedsmand, en 
myndighed eller en hvilken som helst 
anden kvalificeret person, der er udpeget 
af medlemsstaten, undersøger klager og 
fører register over klager, produkter, der 
ikke opfylder kravene, og 
produkttilbagekaldelser og holder 
distributørerne orienteret om denne 
overvågning.

Or. en
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Ændringsforslag 206
Franz Obermayr

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Med henblik på at beskytte forbrugernes 
sundhed og sikkerhed foretager 
fabrikanten, i overensstemmelse med 
graden af de potentielle risici ved det 
pågældende produkt, stikprøvekontrol af 
produkter, der gøres tilgængelige på 
markedet, undersøger klager og fører 
register over klager, produkter, der ikke 
opfylder kravene, og 
produkttilbagekaldelser og holder 
distributørerne orienteret om denne 
overvågning.

3. Med henblik på at beskytte forbrugernes 
sundhed og sikkerhed foretager fabrikanten 
i overensstemmelse med graden af de 
potentielle risici ved det pågældende 
produkt og under tilstedeværelse af en 
kvalificeret statslig repræsentant mindst 
en gang om året en tilfældigt udvalgt
stikprøvekontrol af produkter, der gøres 
tilgængelige på markedet, undersøger 
klager og fører register over klager, 
produkter, der ikke opfylder kravene, og 
produkttilbagekaldelser og holder 
distributørerne orienteret om denne 
overvågning. Især skal fabrikanten på 
samme vilkår foretage test af produkter, 
som har været eller er omfattet af en 
afgørelse fra Kommissionen i henhold til 
artikel 12 i forordningen om 
markedsovervågning af produkter.

Or. de

Ændringsforslag 207
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Med henblik på at beskytte forbrugernes 
sundhed og sikkerhed foretager 
fabrikanten, i overensstemmelse med 
graden af de potentielle risici ved det 
pågældende produkt, stikprøvekontrol af 
produkter, der gøres tilgængelige på 
markedet, undersøger klager og fører 

3. Med henblik på at beskytte forbrugernes 
sundhed og sikkerhed foretager 
fabrikanten, i overensstemmelse med 
graden af de potentielle risici ved det 
pågældende produkt, mindst én gang om 
året repræsentativ stikprøvekontrol af 
produkter, der bringes i omsætning, med 



PE516.922v03-00 80/162 AM\1003186DA.doc

DA

register over klager, produkter, der ikke 
opfylder kravene, og 
produkttilbagekaldelser og holder 
distributørerne orienteret om denne 
overvågning.

tilfældig udtagelse under tilsyn af en 
retsembedsmand, en myndighed eller en 
hvilken som helst anden kvalificeret 
person, der er udpeget af medlemsstaten,
undersøger klager og fører register over 
klager, produkter, der ikke opfylder 
kravene, og produkttilbagekaldelser og 
holder distributørerne orienteret om denne 
overvågning.

Fabrikanten foretager navnlig, under 
samme vilkår, kontrol af produkter, der er 
eller har været genstand for en 
kommissionsafgørelse i henhold til 
artikel 12 i forordningen om 
markedsovervågning af produkter.

Or. en

Ændringsforslag 208
Wim van de Camp

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Med henblik på at beskytte forbrugernes 
sundhed og sikkerhed foretager 
fabrikanten, i overensstemmelse med 
graden af de potentielle risici ved det 
pågældende produkt, stikprøvekontrol af 
produkter, der gøres tilgængelige på 
markedet, undersøger klager og fører 
register over klager, produkter, der ikke 
opfylder kravene, og 
produkttilbagekaldelser og holder 
distributørerne orienteret om denne 
overvågning.

3. Med henblik på at beskytte forbrugernes 
sundhed og sikkerhed foretager 
fabrikanten, i overensstemmelse med 
graden af de potentielle risici ved det 
pågældende produkt, mindst én gang om 
året repræsentativ stikprøvekontrol af 
produkter, der bringes i omsætning, med 
tilfældig udtagelse under tilsyn af en 
retsembedsmand, en myndighed eller en 
hvilken som helst anden kvalificeret 
person, der er udpeget af medlemsstaten,
undersøger klager og fører register over 
klager, produkter, der ikke opfylder 
kravene, og produkttilbagekaldelser og 
holder distributørerne orienteret om denne 
overvågning. Fabrikanten foretager 
navnlig, under samme vilkår, kontrol af 
produkter, der er eller har været genstand 
for en kommissionsafgørelse i henhold til 
artikel 12 i forordningen om 
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markedsovervågning af produkter.

Or. en

Begrundelse

Samme begrundelse som til ændringsforslaget til artikel 6a (ny).

Ændringsforslag 209
Pablo Arias Echeverría

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Med henblik på at beskytte forbrugernes 
sundhed og sikkerhed foretager 
fabrikanten, i overensstemmelse med 
graden af de potentielle risici ved det 
pågældende produkt, stikprøvekontrol af 
produkter, der gøres tilgængelige på 
markedet, undersøger klager og fører 
register over klager, produkter, der ikke 
opfylder kravene, og 
produkttilbagekaldelser og holder 
distributørerne orienteret om denne 
overvågning.

3. Med henblik på at beskytte forbrugernes 
sundhed og sikkerhed foretager fabrikanten 
stikprøvekontrol af produkter, der gøres 
tilgængelige på markedet, undersøger 
klager og fører register over klager, 
produkter, der ikke opfylder kravene, og 
produkttilbagekaldelser og holder 
distributørerne orienteret om denne 
overvågning. Denne dokumentation skal 
efter anmodning stilles til rådighed for 
overvågningsmyndighederne.

Or. es

Begrundelse

Denne information er meget vigtig, når myndighederne modtager en klage over et produkt og 
ønsker at finde ud af, om fabrikanten har modtaget lignende klager, samt hvordan 
vedkommende har handlet.

Ændringsforslag 210
Philippe Juvin, Nora Berra, Raffaele Baldassarre

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Med henblik på at beskytte forbrugernes 3. Med henblik på at beskytte forbrugernes 
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sundhed og sikkerhed foretager 
fabrikanten, i overensstemmelse med 
graden af de potentielle risici ved det 
pågældende produkt, stikprøvekontrol af 
produkter, der gøres tilgængelige på 
markedet, undersøger klager og fører 
register over klager, produkter, der ikke 
opfylder kravene, og 
produkttilbagekaldelser og holder 
distributørerne orienteret om denne 
overvågning.

sundhed og sikkerhed foretager 
fabrikanten, i overensstemmelse med 
graden af de potentielle risici ved det 
pågældende produkt, repræsentativ
stikprøvekontrol af produkter, der gøres 
tilgængelige på markedet, under tilsyn af 
en retsembedsmand eller en hvilken som 
helst anden kvalificeret person, der er 
udpeget af medlemsstaten, undersøger 
klager og fører register over klager, 
produkter, der ikke opfylder kravene, og 
produkttilbagekaldelser og holder 
distributørerne orienteret om denne 
overvågning.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal øge troværdigheden af stikprøvekontrollen af produkter, der gøres 
tilgængelige på markedet, når sådanne produkter vurderes at indebære potentielle risici. 
Stikprøvernes repræsentative karakter sikres ved, at de udtages af en tredjepart 
(retsembedsmand eller person, der er udpeget af den pågældende medlemsstats kompetente 
myndigheder).

Ændringsforslag 211
Philippe Juvin, Nora Berra, Raffaele Baldassarre

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Når de produkter, der gøres 
tilgængelige på markedet, er eller har 
været genstand for en 
kommissionsafgørelse i henhold til 
artikel 12 i [forordningen om 
markedsovervågning af produkter], skal 
fabrikanten eller eventuelt importøren, for 
at beskytte forbrugernes sundhed og 
sikkerhed, mindst én gang om året 
foretage repræsentativ stikprøvekontrol af 
produkter, der gøres tilgængelige på 
markedet, under tilsyn af en 
retsembedsmand eller en hvilken som 
helst anden kvalificeret person, der er 
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udpeget af medlemsstaten.

Or. en

Begrundelse

Med dette ændringsforslag indføres obligatorisk stikprøvekontrol for fabrikanter (eller for 
importører, når fabrikanten er etableret i et tredjeland), for så vidt angår produkter, der har 
været genstand for afgørelser i henhold til artikel 12 i forordningen om markedsovervågning 
af produkter (produkter, der udgør en alvorlig risiko, og hvor EU-tiltag er berettigede). En 
sådan stikprøvekontrol bør finde sted mindst én gang om året.

Ændringsforslag 212
Heide Rühle

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fabrikanten udarbejder teknisk 
dokumentation i overensstemmelse med de 
potentielle risici ved produktet. Den 
tekniske dokumentation skal, alt efter hvad 
der er relevant, indeholde:

Fabrikanten udarbejder teknisk 
dokumentation for produktkategorier i 
overensstemmelse med de potentielle risici 
ved produktet. Den tekniske 
dokumentation skal, alt efter hvad der er 
relevant, indeholde:

Or. en

Ændringsforslag 213
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fabrikanten udarbejder teknisk 
dokumentation i overensstemmelse med de 
potentielle risici ved produktet. Den 
tekniske dokumentation skal, alt efter hvad 
der er relevant, indeholde:

Fabrikanten udarbejder teknisk 
dokumentation i overensstemmelse med de 
potentielle risici ved produktet. Den 
tekniske dokumentation skal indeholde:

Or. de
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Ændringsforslag 214
Pablo Arias Echeverría

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fabrikanten udarbejder teknisk 
dokumentation i overensstemmelse med de 
potentielle risici ved produktet. Den 
tekniske dokumentation skal, alt efter hvad 
der er relevant, indeholde:

Fabrikanten udarbejder teknisk 
dokumentation. Den tekniske 
dokumentation skal indeholde:

Or. es

Ændringsforslag 215
Heide Rühle

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en generel beskrivelse af produktet og 
dets væsentligste egenskaber, der er 
relevante for vurderingen af sikkerheden
ved produktet

a) en generel beskrivelse af
produktkategorien og dens væsentligste 
egenskaber, der er relevante for 
vurderingen af sikkerheden

Or. en

Ændringsforslag 216
Pablo Arias Echeverría

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en generel beskrivelse af produktet og 
dets væsentligste egenskaber, der er 
relevante for vurderingen af sikkerheden 
ved produktet

a) en generel beskrivelse af produktet, der 
gør det muligt utvetydigt at knytte 
dokumentationen til produktet, og af dets 
væsentligste egenskaber, der er relevante 
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for vurderingen af sikkerheden ved 
produktet

Or. es

Ændringsforslag 217
Pablo Arias Echeverría

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4 – afsnit 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Fabrikantens navn og adresse
Den tekniske dokumentation skal 
foreligge på sproget i den medlemsstat, 
hvor produktet gøres tilgængeligt på 
markedet, eller på et sprog, der er 
acceptabelt for de 
markedsovervågningsmyndigheder, der 
anmoder herom

Or. es

Begrundelse

Det styrker produktets sporbarhed. Teksten er en kopi af artikel 11, stk. 2, litra a), i 
kosmetikforordning nr. 1223/2009.

Ændringsforslag 218
Heide Rühle

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en analyse af de potentielle risici ved
produktet og de løsninger, der er valgt med 
henblik på at eliminere eller mindske disse 
risici, herunder resultaterne af eventuelle 
prøvninger udført af fabrikanten eller af en 
anden part på fabrikantens vegne

b) en analyse af de potentielle risici ved
produktkategorien og de løsninger, der er 
valgt med henblik på at eliminere eller 
mindske disse risici, herunder resultaterne 
af eventuelle prøvninger udført af 
fabrikanten eller af en anden part på 
fabrikantens vegne
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Or. en

Ændringsforslag 219
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en analyse af de potentielle risici ved 
produktet og de løsninger, der er valgt med 
henblik på at eliminere eller mindske disse 
risici, herunder resultaterne af eventuelle 
prøvninger udført af fabrikanten eller af en 
anden part på fabrikantens vegne

b) en analyse af de potentielle risici ved 
produktet, jf. [stk. 2a]*, og de løsninger, 
der er valgt med henblik på at eliminere 
eller mindske disse risici, herunder 
resultaterne af eventuelle prøvninger udført 
af fabrikanten eller af en anden part på 
fabrikantens vegne

__________________
* Indsæt venligst det stykke, som svarer til 
ændringsforslag 16 vedrørende artikel 8, 
stk. 2a (nyt), af Josef Weidenholzer. 

Or. de

Ændringsforslag 220
Heide Rühle

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) hvis det er relevant, en liste over 
europæiske standarder, jf. artikel 5, litra b), 
eller sundheds- og sikkerhedskrav fastsat i 
lovgivningen i den medlemsstat, hvor
produktet gøres tilgængeligt på markedet, 
jf. artikel 5, litra c), eller andre aspekter 
som nævnt i artikel 6, stk. 2, der er anvendt 
for at opfylde det almindelige 
sikkerhedskrav i artikel 4.

c) hvis det er relevant, en liste over 
europæiske standarder, jf. artikel 5, litra b), 
eller sundheds- og sikkerhedskrav fastsat i 
lovgivningen i den medlemsstat, hvor
produkterne gøres tilgængeligt på 
markedet, jf. artikel 5, litra c), eller andre 
aspekter som nævnt i artikel 6, stk. 2, der 
er anvendt for at opfylde det almindelige 
sikkerhedskrav i artikel 4.

Or. en
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Ændringsforslag 221
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4 – afsnit 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) hvis det ikke er fabrikanten, der 
bringer produktet i omsætning, 
fabrikantens navn, registrerede 
firmanavn eller registrerede varemærke 
og kontaktadresse.

Or. en

Begrundelse

Hvis der skal anføres navn og adresse på fabrikanter, der ikke er fra EU, på importerede 
produkter, vil denne information være tilgængelig for importørens konkurrenter og 
erhvervskunder med den følge, at de kan omgå den pågældende importør i fremtiden og købe 
produkterne direkte fra fabrikanten, der ikke er fra EU. Dette vil afskrække SMV'er fra at 
importere og resultere i en betydelig konkurrenceforvridning. Det foreslås derfor at medtage 
denne information i den tekniske dokumentation.

Ændringsforslag 222
Bernadette Vergnaud

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Såfremt en eller flere af de europæiske 
standarder, sundheds- og sikkerhedskrav 
eller andre aspekter som omhandlet i første 
afsnit, litra c), kun delvis er blevet anvendt, 
angives det, hvilke dele der er anvendt.

Såfremt en eller flere af de europæiske 
standarder, sundheds- og sikkerhedskrav 
eller andre aspekter som omhandlet i første 
afsnit, litra c), kun delvis er blevet anvendt, 
angives det, hvilke dele der er anvendt, og 
det præciseres eventuelt, hvordan der er 
taget hensyn til de risici, der er dækket af 
parterne, og som ikke er anvendt.

Or. fr
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Begrundelse

Når fabrikanterne vælger kun at anvende en del af en standard eller af sundheds- og 
sikkerhedsforskrifterne, skal de præcisere, hvordan de har valgt at håndtere de øvrige risici, 
der er omfattet af standarden.

Ændringsforslag 223
Heide Rühle

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Fabrikanten opbevarer i en periode på ti 
år efter, at produktet er blevet bragt i 
omsætning, den tekniske dokumentation og 
stiller den efter anmodning til rådighed for 
markedsovervågningsmyndighederne.

5. Fabrikanten opbevarer i en periode på ti 
år efter, at produktet er blevet bragt i 
omsætning, den tekniske dokumentation og 
stiller den efter begrundet anmodning til 
rådighed for 
markedsovervågningsmyndighederne i 
elektronisk eller ikkeelektronisk form.

Or. en

Ændringsforslag 224
Ashley Fox

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Fabrikanten opbevarer i en periode på ti 
år efter, at produktet er blevet bragt i 
omsætning, den tekniske dokumentation og 
stiller den efter anmodning til rådighed for 
markedsovervågningsmyndighederne.

5. Fabrikanten opbevarer i en periode på ti 
år efter, at produktet er blevet bragt i 
omsætning, den tekniske dokumentation og 
stiller den efter begrundet anmodning til 
rådighed for 
markedsovervågningsmyndighederne.

Or. en

Ændringsforslag 225
Jürgen Creutzmann
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Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Fabrikanten opbevarer i en periode på ti
år efter, at produktet er blevet bragt i 
omsætning, den tekniske dokumentation og 
stiller den efter anmodning til rådighed for 
markedsovervågningsmyndighederne.

5. Fabrikanten stiller i en periode på fem år 
efter, at produktet er blevet bragt i 
omsætning, de relevante dele af den 
tekniske dokumentation til rådighed for 
markedsovervågningsmyndighederne i 
elektronisk eller fysisk format efter 
begrundet anmodning.

Den tekniske dokumentation skal ikke 
nødvendigvis befinde sig på Den 
Europæiske Unions område og skal heller 
ikke permanent foreligge i fysisk format. 
Den skal imidlertid kunne samles og 
stilles til rådighed inden for en rimelig 
frist.

Or. en

(se artikel R2, stk. 9, og artikel R4, stk. 9, i afgørelse nr. 768/2008/EF, bilag VII, del A, nr. 2, 
i direktiv 2006/42/EF, Kommissionens retningslinjer for anvendelse af direktiv 2006/95/EF 

og ændringsforslag til artikel 10, stk. 8, af samme forslagsstiller)

Begrundelse

Fabrikanter bør kun være forpligtede til at udarbejde tekniske specifikationer for ikke-
harmoniserede forbrugerprodukter efter begrundet anmodning, fordi sådanne produkter 
generelt ikke betragtes som produkter, der er forbundet med en høj risiko. En generel 
forpligtelse ville skabe en uforholdsmæssig stor administrativ byrde. Den foreslåede ordlyd er 
inspireret af maskindirektivet. Den foreslåede periode på ti år overstiger klart de fleste 
forbrugerprodukters livscyklus og bør derfor forkortes.

Ændringsforslag 226
Raffaele Baldassarre

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Fabrikanten opbevarer i en periode på ti 
år efter, at produktet er blevet bragt i 
omsætning, den tekniske dokumentation 

5. Fabrikanten sikrer, at 
markedsovervågningsmyndighederne kan 
få adgang til den tekniske dokumentation 
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og stiller den efter anmodning til rådighed 
for markedsovervågningsmyndighederne.

efter anmodning i en periode på ti år efter, 
at produktet er blevet bragt i omsætning.

Or. en

Begrundelse

Forordningen om forbrugerproduktsikkerhed bør ikke være strengere end den harmoniserede 
lovgivning. Importører bør således ikke forpligtes til at opbevare den tekniske dokumentation, 
men skal stille den til rådighed efter anmodning.

Ændringsforslag 227
Pablo Arias Echeverría

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Fabrikanten opbevarer i en periode på ti 
år efter, at produktet er blevet bragt i 
omsætning, den tekniske dokumentation og 
stiller den efter anmodning til rådighed for 
markedsovervågningsmyndighederne.

5. Fabrikanten opbevarer i en periode på ti 
år efter, at produktet senest er blevet bragt i 
omsætning, den tekniske dokumentation og 
stiller den efter anmodning til rådighed for 
markedsovervågningsmyndighederne.

Or. es

Begrundelse

Starttidspunktet for denne periode bør være den seneste dato, hvor produktet blev bragt i 
omsætning.

Ændringsforslag 228
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. 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, som er klart synlig(t) og 
letlæselig(t) for forbrugerne, eller, hvis 

6. 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, som er klart synlig(t) og 
letlæselig(t) for forbrugerne, eller, hvis 
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dette på grund af produktets størrelse eller 
art ikke er muligt, at de krævede 
oplysninger fremgår af emballagen eller af 
et dokument, der ledsager produktet.

dette på grund af produktets størrelse eller 
art ikke er muligt, at de krævede 
oplysninger fremgår af emballagen eller af 
et dokument, der ledsager produktet. I 
dette tilfælde bør forbrugerne opfordres til 
at gemme de oplysninger, der fremgår af 
emballagen eller af det dokument, der 
ledsager produktet.

Or. de

Ændringsforslag 229
Preslav Borissov

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. 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, som er klart synlig(t) og 
letlæselig(t) for forbrugerne, 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 ledsager produktet.

6. Fabrikanten sikrer, at hans produkter er 
forsynet med et produktmodel-, type-, 
parti- eller serienummer eller en anden 
form for angivelse, ved hjælp af hvilken 
produktet kan identificeres, som er klart 
synlig(t) og letlæselig(t) for forbrugerne, 
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 
ledsager produktet.

Or. en

Ændringsforslag 230
Bernadette Vergnaud

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Fabrikanten sikrer, at hans produkter er 
forsynet med et type-, parti- eller 
serienummer eller en anden form for 
angivelse, ved hjælp af hvilken produktet 

6. Fabrikanten sikrer, at hans produkter er 
forsynet med et type-, parti- eller 
serienummer eller en anden form for 
angivelse, ved hjælp af hvilken produktet
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kan identificeres, som er klart synlig(t) og 
letlæselig(t) for forbrugerne, 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 ledsager produktet.

kan identificeres, som er klart synlig(t) og 
letlæselig(t) for forbrugerne. Hvis dette på 
grund af produktets størrelse eller art ikke 
er muligt, fremgår de krævede oplysninger 
af emballagen eller af et dokument, der 
ledsager produktet, og ledsages i dette 
tilfælde af angivelsen "Oplysninger, der 
skal gemmes".

Or. fr

Begrundelse

Når identifikationsoplysningerne optræder på emballagen eller i et ledsagedokument til 
produktet, bør forbrugeren tilrådes at gemme disse oplysninger.

Ændringsforslag 231
Constance Le Grip

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 6 - afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når oplysningerne til identifikation af 
produktet ikke findes på selve produktet, 
anfører fabrikanterne på en tilstrækkelig 
synlig måde, at det medium, hvorpå 
oplysningerne findes, bør gemmes.

Or. fr

Ændringsforslag 232
Ashley Fox

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Såfremt fabrikanten vurderer, at hans 
produkt ikke er forbundet med nogen 
risiko eller kun en begrænset risiko, 
finder bestemmelserne i stk. 3, 4 og 5 ikke 
anvendelse. Fabrikanten skal, når han 
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foretager sin vurdering, kunne begrunde 
sin beslutning over for de relevante 
markedsovervågningsmyndigheder efter 
begrundet anmodning og over for sine 
leverandører nedad i forsyningskæden.

Or. en

Ændringsforslag 233
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Med henblik på at styrke 
produktsikkerheden udarbejder 
fabrikanten en fortegnelse over sine 
produktmodeller og stiller den til rådighed 
for offentligheden og andre 
erhvervsdrivende på en passende måde.
Fabrikanten stiller dokumentation til 
rådighed for 
markedsovervågningsmyndighederne 
efter anmodning og for enhver 
erhvervsdrivende, som han distribuerer 
sine produkter til, for tilstedeværelsen af 
betydelige afgørende forskelle mellem 
produktmodellerne.

Or. en

Ændringsforslag 234
Raffaele Baldassarre

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Fabrikanter af produkter, der er 
genstand for en kommissionsafgørelse i 
henhold til artikel 12 i forordningen om 
markedsovervågning af produkter 
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[XREFX], udarbejder en fortegnelse over 
produktmodeller, ledsaget af et fotografi, 
og stiller den til rådighed for 
offentligheden og andre erhvervsdrivende 
på en passende måde.
Fabrikanten stiller dokumentation til 
rådighed for 
markedsovervågningsmyndighederne 
efter anmodning og for enhver 
erhvervsdrivende, som han distribuerer 
sine produkter til, for tilstedeværelsen af 
betydelige afgørende forskelle mellem 
produktmodellerne, jf. definitionen i 
artikel 3, stk. 1, nr. 2, i denne forordning. 

Or. en

Begrundelse

Kravet om en fortegnelse over produktmodeller med et fotografi, som findes i den polske 
lovgivning, gør det muligt at skelne mellem modellerne. Erhvervsdrivende ville ikke længere 
kunne omgå bestemmelser om tilbagetrækning fra markedet ved at øge antallet af modeller 
for produkter, der stort set er ens.

Ændringsforslag 235
Wim van de Camp

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Fabrikanten udarbejder en fortegnelse 
over sine produktmodeller, ledsaget af et 
fotografi, og stiller den til rådighed for 
offentligheden og andre erhvervsdrivende 
på en passende måde, særlig produkter, 
der er genstand for en 
kommissionsafgørelse i henhold til 
artikel 12 i forordningen om 
markedsovervågning af produkter 
[XREFX], og produkter, der finder stor 
udbredelse.
Fabrikanten stiller dokumentation til 
rådighed for 
markedsovervågningsmyndighederne 
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efter anmodning og for enhver 
erhvervsdrivende, som han distribuerer 
sine produkter til, for tilstedeværelsen af 
betydelige afgørende forskelle mellem 
produktmodellerne, jf. definitionen i 
artikel 3, stk. 1, nr. 2, i denne forordning. 

Or. en

Begrundelse

Kravet om en fortegnelse over produktmodeller med et fotografi, som findes i den polske 
lovgivning, gør det muligt at skelne mellem modellerne. Erhvervsdrivende ville ikke længere 
kunne omgå bestemmelser om tilbagetrækning fra markedet ved at øge antallet af modeller 
for produkter, der stort set er ens.

Ændringsforslag 236
Heide Rühle

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Fabrikantens 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 
ledsager produktet. Adressen skal være 
adressen på ét enkelt sted, hvor fabrikanten 
kan kontaktes.

7. Fabrikantens 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 
ledsager produktet, eller af et websted, der 
tydeligt er angivet på produktet eller dets 
emballage eller følgedokumenter. 
Adressen skal være adressen på ét enkelt 
sted, hvor fabrikanten kan kontaktes.

Or. en

Ændringsforslag 237
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 7
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Fabrikantens 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 
ledsager produktet. Adressen skal være 
adressen på ét enkelt sted, hvor fabrikanten 
kan kontaktes.

7. Fabrikantens navn, registrerede 
firmanavn eller registrerede varemærke og 
kontaktadresse skal fremgå af produktet.
Hvis dette ikke er muligt på grund af 
produktets størrelse, art eller emballage, 
skal kun varemærket påføres. Adressen 
skal være adressen på ét enkelt sted, hvor 
fabrikanten kan kontaktes.

Or. de

Begrundelse

I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet og for at undgå yderligere bureaukrati 
og omkostninger i forbindelse med ekstra emballage og dokumentation, navnlig for små 
produkter eller produkter, der sælges stykvis, bør det være tilstrækkeligt kun at påføre det 
registrerede varemærke.

Ændringsforslag 238
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Fabrikantens 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 
ledsager produktet. Adressen skal være 
adressen på ét enkelt sted, hvor fabrikanten 
kan kontaktes.

7. Når fabrikanten bringer et produkt i 
omsætning, skal den pågældendes navn, 
registrerede firmanavn eller registrerede 
varemærke og kontaktadresse fremgå af 
produktet eller, hvis dette ikke er muligt, af 
emballagen eller af et dokument, der 
ledsager produktet, eller af et websted, der 
tydeligt er angivet på produktet eller dets 
følgedokumenter. Adressen skal være 
adressen på ét enkelt sted, hvor fabrikanten 
kan kontaktes.

Or. en

(se ændringsforslag til artikel 10, stk. 3, af samme forslagsstiller)
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Begrundelse

Især for små produkter (f.eks. sokker) og produkter, der kan sælges hver for sig som enkelte 
artikler (f.eks. golfbolde), vil de foreslåede forpligtelser føre til høje ekstra omkostninger, 
eftersom oplysningerne vil skulle fremgå af særskilte dokumenter. Muligheden for at hente 
oplysningerne på et websted ville være mere omkostningseffektiv og miljøvenlig.

Ændringsforslag 239
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 8 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fabrikanten sikrer, at hans produkt 
ledsages af en brugsanvisning og 
sikkerhedsinformation på et for 
forbrugeren letforståeligt sprog fastsat af 
den medlemsstat, hvor produktet gøres 
tilgængeligt, medmindre produktet kan 
anvendes på sikker vis og som tiltænkt af 
fabrikanten uden en sådan brugsanvisning 
og sikkerhedsinformation.

Fabrikanten sikrer, at hans produkt 
ledsages af en brugsanvisning og 
sikkerhedsinformation på et for 
forbrugeren letforståeligt sprog eller 
visuelt format fastsat af den medlemsstat, 
hvor produktet gøres tilgængeligt, 
medmindre produktet kan anvendes på 
sikker vis og som tiltænkt af fabrikanten 
uden en sådan brugsanvisning og 
sikkerhedsinformation.

Or. en

Begrundelse

Oversættelsen til alle EU-sprog kan med fordel i visse tilfælde erstattes af anvisninger i form 
af tegninger og piktogrammer. Sådanne nyskabende løsninger er fornuftige og attraktive 
alternativer til den tekniske terminologi, der anvendes i visse produkters brugsanvisninger.

Ændringsforslag 240
Heide Rühle

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 8 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fabrikanten sikrer, at hans produkt 
ledsages af en brugsanvisning og 
sikkerhedsinformation på et for 
forbrugeren letforståeligt sprog fastsat af 

Fabrikanten sikrer, at hans produkt 
ledsages af en brugsanvisning og 
sikkerhedsinformation på et for 
forbrugeren letforståeligt sprog eller 
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den medlemsstat, hvor produktet gøres 
tilgængeligt, medmindre produktet kan 
anvendes på sikker vis og som tiltænkt af 
fabrikanten uden en sådan brugsanvisning 
og sikkerhedsinformation.

format fastsat af den medlemsstat, hvor 
produktet gøres tilgængeligt, medmindre 
produktet kan anvendes på sikker vis og 
som tiltænkt af fabrikanten uden en sådan 
brugsanvisning og sikkerhedsinformation.

Or. en

Ændringsforslag 241
Pablo Arias Echeverría

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 8 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fabrikanten sikrer, at hans produkt 
ledsages af en brugsanvisning og 
sikkerhedsinformation på et for 
forbrugeren letforståeligt sprog fastsat af 
den medlemsstat, hvor produktet gøres 
tilgængeligt, medmindre produktet kan 
anvendes på sikker vis og som tiltænkt af 
fabrikanten uden en sådan brugsanvisning 
og sikkerhedsinformation.

Fabrikanten sikrer, at hans produkt 
ledsages af en brugsanvisning og 
sikkerhedsinformation, der skal være rettet 
mod forbrugeren på en klar og forståelig 
måde, og på et for forbrugeren 
letforståeligt sprog fastsat af den 
medlemsstat, hvor produktet gøres 
tilgængeligt, medmindre produktet kan 
anvendes på sikker vis og som tiltænkt af 
fabrikanten uden en sådan brugsanvisning 
og sikkerhedsinformation.

Or. es

Ændringsforslag 242
Bernadette Vergnaud

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a. Den i stk. 8 omhandlede 
brugsanvisning og sikkerhedsinformation 
anføres på et iøjnefaldende sted, således 
at den er let synlig, letlæselig og, hvis det 
er relevant, ikke kan slettes. Den må 
under ingen omstændigheder være skjult, 
tildækket eller opdelt ved andre påskrifter 
eller billeder eller andre materialer.
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Or. fr

Begrundelse

Brugsanvisninger og sikkerhedsinformation er kun nyttige, hvis de er læsbare. De bør derfor 
præciseres i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1169/2011 om fødevareinformation 
til forbrugerne.

Ændringsforslag 243
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Hvis en fabrikant finder eller har grund 
til at tro, at et produkt, han har bragt i 
omsætning, ikke er sikkert eller på anden 
måde ikke er i overensstemmelse med 
denne forordning, træffer han straks de 
nødvendige korrigerende foranstaltninger 
for at bringe det pågældende produkt i 
overensstemmelse med de gældende krav 
eller om nødvendigt trække det tilbage fra 
markedet eller kalde det tilbage. Derudover 
underretter fabrikanten, når produktet ikke 
er sikkert, straks 
markedsovervågningsmyndighederne i de 
medlemsstater, hvor han har gjort 
produktet tilgængeligt, herom og giver 
nærmere oplysninger om især den 
sundheds- og sikkerhedsmæssige risiko og 
alle korrigerende foranstaltninger, der er 
truffet.

9. Hvis en fabrikant finder eller har grund 
til at tro, at et produkt, han har bragt i 
omsætning, ikke er sikkert eller på anden 
måde ikke er i overensstemmelse med 
denne forordning, træffer han straks de 
nødvendige korrigerende foranstaltninger 
for at bringe det pågældende produkt i 
overensstemmelse med de gældende krav 
eller eventuelt trække det tilbage fra 
markedet eller kalde det tilbage. Derudover 
underretter fabrikanten, når produktet ikke 
er sikkert, straks 
markedsovervågningsmyndighederne i de 
medlemsstater, hvor han har gjort 
produktet tilgængeligt, herom og giver 
nærmere oplysninger om især den 
sundheds- og sikkerhedsmæssige risiko og 
alle korrigerende foranstaltninger, der er 
truffet.

Or. en

(se ændringsforslag til artikel 10, stk. 7, og artikel 11, stk. 5, af samme forslagsstiller)

Begrundelse

Formuleringen "om nødvendigt" skaber retlig usikkerhed, da den kan læses som en yderligere 
betingelse for anvendelsen af korrigerende foranstaltninger.
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Ændringsforslag 244
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Hvis en fabrikant finder eller har grund 
til at tro, at et produkt, han har bragt i 
omsætning, ikke er sikkert eller på anden 
måde ikke er i overensstemmelse med 
denne forordning, træffer han straks de 
nødvendige korrigerende foranstaltninger 
for at bringe det pågældende produkt i 
overensstemmelse med de gældende krav 
eller om nødvendigt trække det tilbage fra 
markedet eller kalde det tilbage. Derudover 
underretter fabrikanten, når produktet ikke 
er sikkert, straks 
markedsovervågningsmyndighederne i de 
medlemsstater, hvor han har gjort 
produktet tilgængeligt, herom og giver 
nærmere oplysninger om især den 
sundheds- og sikkerhedsmæssige risiko og 
alle korrigerende foranstaltninger, der er 
truffet.

9. Hvis en fabrikant finder eller har grund 
til at tro, at et produkt, han har bragt i 
omsætning, ikke er sikkert eller på anden 
måde ikke er i overensstemmelse med 
denne forordning, træffer han straks de 
nødvendige korrigerende foranstaltninger 
for at bringe det pågældende produkt i 
overensstemmelse med de gældende krav 
eller trække det tilbage fra markedet eller 
kalde det tilbage. Derudover underretter 
fabrikanten straks 
markedsovervågningsmyndighederne i de 
medlemsstater, hvor han har gjort 
produktet tilgængeligt, herom og giver 
nærmere oplysninger om især den 
sundheds- og sikkerhedsmæssige risiko og 
alle korrigerende foranstaltninger, der er 
truffet.

Or. en

Ændringsforslag 245
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Hvis en fabrikant finder eller har grund 
til at tro, at et produkt, han har bragt i 
omsætning, ikke er sikkert eller på anden 
måde ikke er i overensstemmelse med 
denne forordning, træffer han straks de 
nødvendige korrigerende foranstaltninger 
for at bringe det pågældende produkt i 
overensstemmelse med de gældende krav 
eller om nødvendigt trække det tilbage fra 

9. Hvis en fabrikant finder eller har grund 
til at tro, at et produkt, han har bragt i 
omsætning, ikke er sikkert eller på anden 
måde ikke er i overensstemmelse med 
denne forordning, træffer han straks de 
nødvendige korrigerende foranstaltninger 
for at bringe det pågældende produkt i 
overensstemmelse med de gældende krav 
eller om nødvendigt trække det tilbage fra 
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markedet eller kalde det tilbage. Derudover 
underretter fabrikanten, når produktet ikke 
er sikkert, straks 
markedsovervågningsmyndighederne i de 
medlemsstater, hvor han har gjort 
produktet tilgængeligt, herom og giver 
nærmere oplysninger om især den 
sundheds- og sikkerhedsmæssige risiko og 
alle korrigerende foranstaltninger, der er 
truffet.

markedet eller kalde det tilbage. Derudover 
underretter fabrikanten, når produktet ikke 
er sikkert, straks
markedsovervågningsmyndighederne i de 
medlemsstater, hvor han har gjort 
produktet tilgængeligt, herom og giver 
nærmere oplysninger om især den 
sundheds- og sikkerhedsmæssige risiko og 
alle korrigerende foranstaltninger, der er 
truffet. I hastende tilfælde, eller hvis 
fabrikanten ikke opfylder denne 
forpligtelse, pålægger medlemsstaterne 
fabrikanten at træffe korrigerende 
foranstaltninger i henhold til artikel 9, 
stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. [.../… om 
markedsovervågning af produkter]*.
__________________
* EUT: Indsæt venligst nummer, data og 
reference for forordning om 
markedsovervågning af produkter 
(2013/0048).

Or. de

Ændringsforslag 246
Catherine Stihler

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Hvis en fabrikant finder eller har grund 
til at tro, at et produkt, han har bragt i 
omsætning, ikke er sikkert eller på anden 
måde ikke er i overensstemmelse med 
denne forordning, træffer han straks de 
nødvendige korrigerende foranstaltninger 
for at bringe det pågældende produkt i 
overensstemmelse med de gældende krav 
eller om nødvendigt trække det tilbage fra 
markedet eller kalde det tilbage. Derudover 
underretter fabrikanten, når produktet ikke 
er sikkert, straks 
markedsovervågningsmyndighederne i de 

9. Hvis en fabrikant finder eller har grund 
til at tro, at et produkt, han har bragt i 
omsætning, ikke er sikkert eller på anden 
måde ikke er i overensstemmelse med 
denne forordning, træffer han straks de 
nødvendige korrigerende foranstaltninger 
for at bringe det pågældende produkt i 
overensstemmelse med de gældende krav 
eller om nødvendigt trække det tilbage fra 
markedet eller kalde det tilbage.
Fabrikanten sikrer, at han har procedurer 
for korrigerende foranstaltninger, 
tilbagetrækning eller tilbagekaldelse af 
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medlemsstater, hvor han har gjort 
produktet tilgængeligt, herom og giver 
nærmere oplysninger om især den 
sundheds- og sikkerhedsmæssige risiko og 
alle korrigerende foranstaltninger, der er 
truffet.

sine produkter. Derudover underretter 
fabrikanten, når produktet ikke er sikkert, 
straks 
markedsovervågningsmyndighederne i de 
medlemsstater, hvor han har gjort 
produktet tilgængeligt, herom og giver 
nærmere oplysninger om især den 
sundheds- og sikkerhedsmæssige risiko og 
alle korrigerende foranstaltninger, der er 
truffet.

Or. en

Ændringsforslag 247
Franz Obermayr

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Hvis en fabrikant finder eller har grund 
til at tro, at et produkt, han har bragt i 
omsætning, ikke er sikkert eller på anden 
måde ikke er i overensstemmelse med 
denne forordning, træffer han straks de 
nødvendige korrigerende foranstaltninger 
for at bringe det pågældende produkt i 
overensstemmelse med de gældende krav 
eller om nødvendigt trække det tilbage fra 
markedet eller kalde det tilbage. Derudover 
underretter fabrikanten, når produktet ikke 
er sikkert, straks 
markedsovervågningsmyndighederne i de 
medlemsstater, hvor han har gjort 
produktet tilgængeligt, herom og giver 
nærmere oplysninger om især den 
sundheds- og sikkerhedsmæssige risiko og 
alle korrigerende foranstaltninger, der er 
truffet.

9. Hvis en fabrikant finder eller har grund 
til at tro, at et produkt, han har bragt i 
omsætning, ikke er sikkert eller på anden 
måde ikke er i overensstemmelse med 
denne forordning, træffer han straks de 
nødvendige korrigerende foranstaltninger 
for at bringe det pågældende produkt i 
overensstemmelse med de gældende krav 
eller trække det tilbage fra markedet eller 
kalde det tilbage. Desuden skal de 
forbrugere, der potentielt er berørt af, at 
produktet ikke er i overensstemmelse med 
de gældende krav, advares effektivt 
herom. Derudover underretter fabrikanten 
straks 
markedsovervågningsmyndighederne i de 
medlemsstater, hvor han har gjort 
produktet tilgængeligt, herom og giver 
nærmere oplysninger om især den 
sundheds- og sikkerhedsmæssige risiko og 
alle korrigerende foranstaltninger, der er 
truffet.

Or. de
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Ændringsforslag 248
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Hvis en fabrikant finder eller har grund 
til at tro, at et produkt, han har bragt i 
omsætning, ikke er sikkert eller på anden 
måde ikke er i overensstemmelse med 
denne forordning, træffer han straks de 
nødvendige korrigerende foranstaltninger 
for at bringe det pågældende produkt i 
overensstemmelse med de gældende krav 
eller om nødvendigt trække det tilbage fra 
markedet eller kalde det tilbage. Derudover 
underretter fabrikanten, når produktet ikke 
er sikkert, straks 
markedsovervågningsmyndighederne i de 
medlemsstater, hvor han har gjort 
produktet tilgængeligt, herom og giver 
nærmere oplysninger om især den 
sundheds- og sikkerhedsmæssige risiko og 
alle korrigerende foranstaltninger, der er 
truffet.

9. Hvis en fabrikant finder eller har grund 
til at tro, at et produkt, han har bragt i 
omsætning, ikke er sikkert eller på anden 
måde ikke er i overensstemmelse med 
denne forordning, træffer han straks de 
nødvendige korrigerende foranstaltninger 
for at bringe det pågældende produkt i 
overensstemmelse med de gældende krav 
eller trække det tilbage fra markedet eller 
kalde det tilbage og på en hensigtsmæssig 
og effektiv måde advare forbrugere, der er 
i fare som følge af produktets manglende 
overensstemmelse. Derudover underretter 
fabrikanten straks 
markedsovervågningsmyndighederne i de 
medlemsstater, hvor han har gjort
produktet tilgængeligt, herom og giver 
nærmere oplysninger om især den 
sundheds- og sikkerhedsmæssige risiko og 
alle korrigerende foranstaltninger, der er 
truffet.

Or. en

Ændringsforslag 249
Preslav Borissov

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Hvis en fabrikant finder eller har grund 
til at tro, at et produkt, han har bragt i 
omsætning, ikke er sikkert eller på anden 
måde ikke er i overensstemmelse med 
denne forordning, træffer han straks de 
nødvendige korrigerende foranstaltninger 
for at bringe det pågældende produkt i 

9. Hvis en fabrikant finder eller har grund 
til at tro, at et produkt, han har bragt i 
omsætning, ikke er sikkert eller på anden
måde ikke er i overensstemmelse med 
denne forordning, træffer han straks de 
nødvendige korrigerende foranstaltninger 
for at bringe det pågældende produkt i 
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overensstemmelse med de gældende krav 
eller om nødvendigt trække det tilbage fra 
markedet eller kalde det tilbage. Derudover 
underretter fabrikanten, når produktet ikke 
er sikkert, straks 
markedsovervågningsmyndighederne i de 
medlemsstater, hvor han har gjort 
produktet tilgængeligt, herom og giver 
nærmere oplysninger om især den 
sundheds- og sikkerhedsmæssige risiko og 
alle korrigerende foranstaltninger, der er 
truffet.

overensstemmelse med de gældende krav 
eller om nødvendigt trække det tilbage fra 
markedet eller kalde det tilbage.
Fabrikanten træffer endvidere de 
nødvendige foranstaltninger for at advare 
forbrugerne om den fare, produktet kan 
udgøre for dem. Derudover underretter 
fabrikanten, når produktet ikke er sikkert, 
straks 
markedsovervågningsmyndighederne i de
medlemsstater, hvor han har gjort 
produktet tilgængeligt, herom og giver 
nærmere oplysninger om især den 
sundheds- og sikkerhedsmæssige risiko og 
alle korrigerende foranstaltninger, der er 
truffet.

Or. en

Ændringsforslag 250
Othmar Karas

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Hvis en fabrikant finder eller har grund 
til at tro, at et produkt, han har bragt i 
omsætning, ikke er sikkert eller på anden 
måde ikke er i overensstemmelse med 
denne forordning, træffer han straks de 
nødvendige korrigerende foranstaltninger 
for at bringe det pågældende produkt i 
overensstemmelse med de gældende krav 
eller om nødvendigt trække det tilbage fra 
markedet eller kalde det tilbage.
Derudover underretter fabrikanten, når 
produktet ikke er sikkert, straks 
markedsovervågningsmyndighederne i de 
medlemsstater, hvor han har gjort 
produktet tilgængeligt, herom og giver 
nærmere oplysninger om især den 
sundheds- og sikkerhedsmæssige risiko og 
alle korrigerende foranstaltninger, der er 
truffet.

9. Hvis en fabrikant finder eller har grund 
til at tro, at et produkt, han har bragt i 
omsætning, ikke er sikkert eller på anden 
måde ikke er i overensstemmelse med 
denne forordning, træffer han straks de 
nødvendige korrigerende foranstaltninger 
for at bringe det pågældende produkt i 
overensstemmelse med de gældende krav 
eller om nødvendigt trække det tilbage fra 
markedet eller kalde det tilbage. Når 
produktet ikke er sikkert, advarer 
fabrikanten derudover forbrugerne om de 
potentielle risici, der måtte være 
forbundet med produktets manglende 
overensstemmelse, og rådgiver om, hvilke 
forholdsregler de skal træffe, og 
underretter straks 
markedsovervågningsmyndighederne i de 
medlemsstater, hvor han har gjort 
produktet tilgængeligt, herom og giver 
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nærmere oplysninger om især den 
sundheds- og sikkerhedsmæssige risiko og 
alle korrigerende foranstaltninger, der er 
truffet.

Or. en

Ændringsforslag 251
Wim van de Camp

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Hvis en fabrikant finder eller har grund 
til at tro, at et produkt, han har bragt i 
omsætning, ikke er sikkert eller på anden 
måde ikke er i overensstemmelse med 
denne forordning, træffer han straks de 
nødvendige korrigerende foranstaltninger 
for at bringe det pågældende produkt i 
overensstemmelse med de gældende krav 
eller om nødvendigt trække det tilbage fra 
markedet eller kalde det tilbage. Derudover 
underretter fabrikanten, når produktet ikke 
er sikkert, straks 
markedsovervågningsmyndighederne i de 
medlemsstater, hvor han har gjort 
produktet tilgængeligt, herom og giver 
nærmere oplysninger om især den 
sundheds- og sikkerhedsmæssige risiko og 
alle korrigerende foranstaltninger, der er 
truffet.

9. Hvis en fabrikant finder eller har grund 
til at tro, at et produkt, han har bragt i 
omsætning, ikke er sikkert eller på anden 
måde ikke er i overensstemmelse med 
denne forordning, træffer han straks de 
nødvendige korrigerende foranstaltninger 
for at bringe det pågældende produkt i 
overensstemmelse med de gældende krav 
eller trække det tilbage fra markedet eller 
kalde det tilbage og på en 
hensigtsmæssige og effektiv måde advare 
forbrugere, der er i fare som følge af 
produktets manglende overensstemmelse. 
Derudover underretter fabrikanten straks 
markedsovervågningsmyndighederne i de 
medlemsstater, hvor han har gjort 
produktet tilgængeligt, herom og giver 
nærmere oplysninger om især den 
sundheds- og sikkerhedsmæssige risiko og 
alle korrigerende foranstaltninger, der er 
truffet.

Or. en

Begrundelse

Importøren spiller en vigtig rolle, eftersom han er ansvarlig for det produkt, han har til 
hensigt at bringe i omsætning på det europæiske marked. Derfor er det afgørende, at 
importøren, inden et produkt bringes i omsætning på markedet, sikrer sig, at flere krav er 
opfyldt, særlig at den korrekte overensstemmelsesvurdering er gennemført, at fabrikanten har 
udarbejdet den korrekte tekniske dokumentation, og at produktet er forsynet med den krævede 
overensstemmelsesmærkning.



PE516.922v03-00 106/162 AM\1003186DA.doc

DA

Ændringsforslag 252
Philippe Juvin, Nora Berra, Raffaele Baldassarre

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Hvis en fabrikant finder eller har grund 
til at tro, at et produkt, han har bragt i 
omsætning, ikke er sikkert eller på anden 
måde ikke er i overensstemmelse med 
denne forordning, træffer han straks de 
nødvendige korrigerende foranstaltninger 
for at bringe det pågældende produkt i 
overensstemmelse med de gældende krav 
eller om nødvendigt trække det tilbage fra 
markedet eller kalde det tilbage. Derudover 
underretter fabrikanten, når produktet ikke 
er sikkert, straks 
markedsovervågningsmyndighederne i de 
medlemsstater, hvor han har gjort 
produktet tilgængeligt, herom og giver 
nærmere oplysninger om især den 
sundheds- og sikkerhedsmæssige risiko og 
alle korrigerende foranstaltninger, der er 
truffet.

9. Hvis en fabrikant finder eller har grund 
til at tro, at et produkt, han har bragt i 
omsætning, ikke er sikkert eller på anden 
måde ikke er i overensstemmelse med 
denne forordning, træffer han straks de 
nødvendige korrigerende foranstaltninger 
for at bringe det pågældende produkt i 
overensstemmelse med de gældende krav 
eller om nødvendigt trække det tilbage fra 
markedet eller kalde det tilbage. Derudover 
underretter fabrikanten, når produktet ikke 
er sikkert, straks 
markedsovervågningsmyndighederne i de 
medlemsstater, hvor han har gjort 
produktet tilgængeligt, herom og giver 
nærmere oplysninger om især den 
sundheds- og sikkerhedsmæssige risiko og 
alle korrigerende foranstaltninger, der er 
truffet, og om resultaterne af sådanne 
korrigerende foranstaltninger.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at sikre, at de oplysninger, fabrikanter stiller til rådighed for 
markedsovervågningsmyndighederne, omfatter resultaterne af de eventuelle korrigerende 
foranstaltninger, der måtte være truffet, med henblik på at garantere tilstrækkelig oplysning 
af markedsovervågningsmyndighederne (opfølgning). Samme forpligtelse bør gælde for 
fabrikanter (artikel 8), importører (artikel 10) og distributører (artikel 11).

Ændringsforslag 253
Heide Rühle

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 9 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

9a. Fabrikanten sikrer, at han har 
procedurer for korrigerende 
foranstaltninger, tilbagetrækning eller 
tilbagekaldelse af sine produkter, og 
stiller dem til rådighed for 
markedsovervågningsmyndighederne 
efter anmodning.

Or. en

Ændringsforslag 254
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 9 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9a. Svarende til den potentielle risiko ved 
et produkt holder fabrikanten sig ajour 
med den aktuelle viden og teknologi og de 
gældende bestemmelser og standarder i 
henhold til artikel 6, stk. 2.

Or. de

Ændringsforslag 255
Ashley Fox

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) efter anmodning fra en 
markedsovervågningsmyndighed at give 
denne al den information og 
dokumentation, der er nødvendig for at 
godtgøre produktets overensstemmelse 
med lovgivningen

a) efter begrundet anmodning fra en 
markedsovervågningsmyndighed at give 
denne al den information og 
dokumentation, der er nødvendig for at 
godtgøre produktets overensstemmelse 
med lovgivningen

Or. en
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Ændringsforslag 256
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Før han bringer et produkt i omsætning, 
sikrer importøren, at produktet opfylder det 
almindelige sikkerhedskrav i artikel 4, og
at fabrikanten har opfyldt kravene i artikel 
8, stk. 4, 6 og 7.

1. Før han bringer et produkt i omsætning, 
sikrer importøren, at produktet opfylder det 
almindelige sikkerhedskrav i artikel 4, at 
fabrikanten har opfyldt kravene i artikel 8,
og at den tekniske dokumentation er 
udarbejdet i overensstemmelse med 
artikel 8.

Or. en

Ændringsforslag 257
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Før han bringer et produkt i omsætning, 
sikrer importøren, at produktet opfylder det 
almindelige sikkerhedskrav i artikel 4, og 
at fabrikanten har opfyldt kravene i artikel 
8, stk. 4, 6 og 7.

1. Før han bringer et produkt i omsætning, 
sikrer importøren, at produktet opfylder det 
almindelige sikkerhedskrav i artikel 4, og 
at fabrikanten har opfyldt kravene i
artikel 8, stk. 4 og 6.

Or. en

(se ændringsforslag til artikel 8, stk. 4, litra c), og artikel 8, stk. 7, af samme forslagsstiller)

Begrundelse

Hvis der skal anføres navn og adresse på fabrikanter, der ikke er fra EU, på importerede 
produkter, vil denne information være tilgængelig for importørens konkurrenter og 
erhvervskunder med den følge, at de kan omgå den pågældende importør i fremtiden og købe 
produkterne direkte fra fabrikanten, der ikke er fra EU. Dette vil afskrække SMV'er fra at 
importere og resultere i en betydelig konkurrenceforvridning. Det foreslås derfor at medtage 
denne information i den tekniske dokumentation.



AM\1003186DA.doc 109/162 PE516.922v03-00

DA

Ændringsforslag 258
Franz Obermayr

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Før han bringer et produkt i omsætning, 
sikrer importøren, at produktet opfylder det 
almindelige sikkerhedskrav i artikel 4, og 
at fabrikanten har opfyldt kravene i artikel 
8, stk. 4, 6 og 7.

1. Før han bringer et produkt i omsætning, 
sikrer importøren, at produktet opfylder det 
almindelige sikkerhedskrav i artikel 4, og 
at fabrikanten har opfyldt kravene i artikel 
8, herunder navnlig, at den tekniske 
dokumentation, som fabrikanten har 
udarbejdet i henhold til artikel 8, stk. 4,
svarer til de potentielle risici ved 
produktet.

Or. de

Ændringsforslag 259
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Før han bringer et produkt i omsætning, 
sikrer importøren, at produktet opfylder det 
almindelige sikkerhedskrav i artikel 4, og
at fabrikanten har opfyldt kravene i artikel 
8, stk. 4, 6 og 7.

1. Før han bringer et produkt i omsætning, 
sikrer importøren, at produktet opfylder det 
almindelige sikkerhedskrav i artikel 4, at 
fabrikanten har opfyldt kravene i artikel 8,
og at den tekniske dokumentation, 
fabrikanten har udarbejdet i 
overensstemmelse med artikel 8, stk. 4,
stemmer overens med de eventuelle risici, 
der måtte være forbundet med produktet.

Or. en

Begrundelse

Importøren spiller en vigtig rolle, eftersom han er ansvarlig for det produkt, han har til 
hensigt at bringe i omsætning på det europæiske marked. Derfor er det afgørende, at 
importøren, inden et produkt bringes i omsætning på markedet, sikrer sig, at flere krav er 
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opfyldt, særlig at den korrekte overensstemmelsesvurdering er gennemført, at fabrikanten har 
udarbejdet den korrekte tekniske dokumentation, og at produktet er forsynet med den krævede 
overensstemmelsesmærkning.

Ændringsforslag 260
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 
ledsager produktet. Importøren sikrer, at 
ingen supplerende mærkning skjuler 
oplysningerne i fabrikantens mærkning.

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 
ledsager produktet, eller af et websted, der 
tydeligt er angivet på produktet eller dets 
følgedokumenter. Importøren sikrer, at 
ingen supplerende mærkning skjuler 
oplysningerne i fabrikantens mærkning.

Or. en

(se ændringsforslag til artikel 8, stk. 7, af samme forslagsstiller)

Begrundelse

Især for små produkter (f.eks. sokker) og produkter, der kan sælges hver for sig som enkelte 
artikler (f.eks. golfbolde), vil de foreslåede forpligtelser føre til høje ekstra omkostninger, 
eftersom oplysningerne vil skulle fremgå af særskilte dokumenter. Muligheden for at hente 
oplysningerne på et websted ville være mere omkostningseffektiv og miljøvenlig.

Ændringsforslag 261
Philippe Juvin, Nora Berra, Raffaele Baldassarre

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Importørens navn, registrerede 
firmanavn eller registrerede varemærke og 
kontaktadresse skal fremgå af produktet 
eller, hvis dette ikke er muligt, af 

3. Importørens navn, registrerede 
firmanavn eller registrerede varemærke og 
kontaktadresse skal fremgå af produktet 
eller af emballagen eller af et dokument, 
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emballagen eller af et dokument, der 
ledsager produktet. Importøren sikrer, at 
ingen supplerende mærkning skjuler 
oplysningerne i fabrikantens mærkning.

der ledsager produktet. Importøren må ikke 
skjule eventuelle obligatoriske eller 
sikkerhedsrelaterede oplysninger fra 
fabrikanten.

Or. en

Begrundelse

Sletningen af "hvis dette ikke er muligt" bør sikre importørerne mere fleksibilitet, når de 
gennemfører bestemmelserne i artikel 10, stk. 3 (de kan anføre oplysningerne på emballagen 
– og ikke nødvendigvis på produktet – og behøver derfor ikke åbne emballagen). Ændringen 
af sidste punktum skal forhindre, at importøren på anden vis potentielt skjuler afgørende 
oplysninger (ikke kun ved anvendelse af mærkning – det kan f.eks. ske ved at bruge anden 
emballage). Desuden bør oplysningerne i denne bestemmelse ikke være begrænset til 
oplysningerne i mærkningen.

Ændringsforslag 262
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Importøren sikrer, at hans produkter 
er forsynet med et type-, parti- eller 
serienummer eller en anden form for 
angivelse, som gør det muligt at 
identificere produktet, og som er klart 
synlig(t) og let læselig(t) for forbrugerne, 
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 
ledsager produktet.

Or. en

Ændringsforslag 263
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Importøren sikrer, at hans produkter 
er forsynet med et type-, parti- eller 
serienummer eller en anden form for 
angivelse, som gør det muligt at 
identificere produktet, og som er klart 
synlig(t) og let læselig(t) for forbrugerne, 
eller at de krævede oplysninger fremgår 
af emballagen eller af et dokument, der 
ledsager produktet.

Or. en

Ændringsforslag 264
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Importøren sikrer, at produktet ledsages af 
en brugsanvisning og 
sikkerhedsinformation på et for 
forbrugeren letforståeligt sprog fastsat af 
den medlemsstat, hvor produktet gøres 
tilgængeligt, medmindre produktet kan 
anvendes på sikker vis og som tiltænkt af 
fabrikanten uden en sådan brugsanvisning 
og sikkerhedsinformation.

Importøren sikrer, at produktet ledsages af 
en brugsanvisning og 
sikkerhedsinformation på et for 
forbrugeren letforståeligt sprog eller 
visuelt format fastsat af den medlemsstat, 
hvor produktet gøres tilgængeligt, 
medmindre produktet kan anvendes på 
sikker vis og som tiltænkt af fabrikanten 
uden en sådan brugsanvisning og 
sikkerhedsinformation.

Or. en

Begrundelse

Oversættelsen til alle EU-sprog kan med fordel i visse tilfælde erstattes af anvisninger i form 
af tegninger og piktogrammer. Sådanne nyskabende løsninger er fornuftige og attraktive 
alternativer til den tekniske terminologi, der anvendes i visse produkters brugsanvisninger.

Ændringsforslag 265
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati
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Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Med henblik på at beskytte menneskers 
sundhed og sikkerhed foretager 
importøren, i overensstemmelse med 
graden af de potentielle risici ved det 
pågældende produkt, stikprøvekontrol af 
markedsførte produkter, undersøger klager 
og fører register over klager, produkter, der 
ikke opfylder kravene, og 
produkttilbagekaldelser og holder 
distributørerne orienteret om denne 
overvågning.

6. Med henblik på at beskytte menneskers 
sundhed og sikkerhed foretager 
importøren, i overensstemmelse med 
graden af de potentielle risici ved det 
pågældende produkt, mindst én gang om 
året repræsentativ stikprøvekontrol af 
markedsførte produkter med tilfældig 
udtagelse under tilsyn af en 
retsembedsmand, en myndighed eller en 
hvilken som helst anden kvalificeret 
person, der er udpeget af medlemsstaten,
undersøger klager og fører register over 
klager, produkter, der ikke opfylder 
kravene, og produkttilbagekaldelser og 
holder distributørerne orienteret om denne 
overvågning.

Or. en

Ændringsforslag 266
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Med henblik på at beskytte menneskers 
sundhed og sikkerhed foretager 
importøren, i overensstemmelse med 
graden af de potentielle risici ved det 
pågældende produkt, stikprøvekontrol af 
markedsførte produkter, undersøger klager 
og fører register over klager, produkter, der 
ikke opfylder kravene, og 
produkttilbagekaldelser og holder 
distributørerne orienteret om denne 
overvågning.

6. Med henblik på at beskytte menneskers 
sundhed og sikkerhed foretager 
importøren, i overensstemmelse med 
graden af de potentielle risici ved det 
pågældende produkt, mindst én gang om 
året repræsentativ stikprøvekontrol af 
markedsførte produkter med tilfældig 
udtagelse under tilsyn af en 
retsembedsmand, en myndighed eller en 
hvilken som helst anden kvalificeret 
person, der er udpeget af medlemsstaten,
undersøger klager og fører register over 
klager, produkter, der ikke opfylder 
kravene, og produkttilbagekaldelser og 
holder distributørerne orienteret om denne 



PE516.922v03-00 114/162 AM\1003186DA.doc

DA

overvågning. Importøren foretager 
navnlig, under samme vilkår, kontrol af 
produkter, der er eller har været genstand 
for en kommissionsafgørelse i henhold til 
artikel 12 i forordningen om 
markedsovervågning af produkter.

Or. en

Ændringsforslag 267
Wim van de Camp

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Med henblik på at beskytte menneskers 
sundhed og sikkerhed foretager 
importøren, i overensstemmelse med 
graden af de potentielle risici ved det 
pågældende produkt, stikprøvekontrol af 
markedsførte produkter, undersøger klager
og fører register over klager, produkter, der 
ikke opfylder kravene, og 
produkttilbagekaldelser og holder 
distributørerne orienteret om denne 
overvågning.

6. Med henblik på at beskytte menneskers 
sundhed og sikkerhed foretager 
importøren, i overensstemmelse med 
graden af de potentielle risici ved det 
pågældende produkt, mindst én gang om 
året repræsentativ stikprøvekontrol af 
markedsførte produkter med tilfældig 
udtagelse under tilsyn af en 
retsembedsmand, en myndighed eller en 
hvilken som helst anden kvalificeret 
person, der er udpeget af medlemsstaten,
undersøger klager og fører register over 
klager, produkter, der ikke opfylder 
kravene, og produkttilbagekaldelser og 
holder distributørerne orienteret om denne 
overvågning. Importøren foretager 
navnlig, under samme vilkår, kontrol af 
produkter, der er eller har været genstand 
for en kommissionsafgørelse i henhold til 
artikel 12 i forordningen om 
markedsovervågning af produkter.

Or. en

Begrundelse

Samme begrundelse som til ændringsforslaget til artikel 6a (ny).
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Ændringsforslag 268
Constance Le Grip

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Med henblik på at beskytte menneskers 
sundhed og sikkerhed foretager 
importøren, i overensstemmelse med 
graden af de potentielle risici ved det 
pågældende produkt, stikprøvekontrol af 
markedsførte produkter, undersøger klager 
og fører register over klager, produkter, der 
ikke opfylder kravene, og 
produkttilbagekaldelser og holder 
distributørerne orienteret om denne 
overvågning.

6. Med henblik på at beskytte menneskers 
sundhed og sikkerhed foretager 
importøren, i overensstemmelse med 
graden af de potentielle risici ved det 
pågældende produkt, repræsentativ
stikprøvekontrol af tilfældigt udtagne
markedsførte produkter, undersøger klager 
og fører register over klager, produkter, der 
ikke opfylder kravene, og 
produkttilbagekaldelser og holder 
distributørerne orienteret om denne 
overvågning.

Or. en

Ændringsforslag 269
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Hvis en importør finder eller har grund 
til at tro, at et produkt, han har bragt i 
omsætning, ikke er sikkert eller på anden 
måde ikke er i overensstemmelse med 
denne forordning, træffer han straks de 
nødvendige korrigerende foranstaltninger 
for at bringe det pågældende produkt i 
overensstemmelse med de gældende krav 
eller om nødvendigt trække det tilbage fra 
markedet eller kalde det tilbage. Derudover 
underretter importøren, når produktet ikke 
er sikkert, straks 
markedsovervågningsmyndighederne i de 
medlemsstater, hvor han har gjort 
produktet tilgængeligt, herom og giver 
nærmere oplysninger om især den 

7. Hvis en importør finder eller har grund 
til at tro, at et produkt, han har bragt i 
omsætning, ikke er sikkert eller på anden 
måde ikke er i overensstemmelse med 
denne forordning, træffer han straks de 
nødvendige korrigerende foranstaltninger 
for at bringe det pågældende produkt i 
overensstemmelse med de gældende krav 
eller eventuelt trække det tilbage fra 
markedet eller kalde det tilbage. Derudover 
underretter importøren, når produktet ikke 
er sikkert, straks 
markedsovervågningsmyndighederne i de 
medlemsstater, hvor han har gjort 
produktet tilgængeligt, herom og giver 
nærmere oplysninger om især den 
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sundheds- og sikkerhedsmæssige risiko og 
alle korrigerende foranstaltninger, der er 
truffet.

sundheds- og sikkerhedsmæssige risiko og 
alle korrigerende foranstaltninger, der er 
truffet.

Or. en

(se ændringsforslag til artikel 8, stk. 9, og artikel 11, stk. 5, af samme forslagsstiller)

Begrundelse

Formuleringen "om nødvendigt" skaber retlig usikkerhed, da den kan læses som en yderligere 
betingelse for anvendelsen af korrigerende foranstaltninger.

Ændringsforslag 270
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Hvis en importør finder eller har grund 
til at tro, at et produkt, han har bragt i 
omsætning, ikke er sikkert eller på anden 
måde ikke er i overensstemmelse med 
denne forordning, træffer han straks de 
nødvendige korrigerende foranstaltninger 
for at bringe det pågældende produkt i 
overensstemmelse med de gældende krav 
eller om nødvendigt trække det tilbage fra 
markedet eller kalde det tilbage. Derudover 
underretter importøren, når produktet ikke 
er sikkert, straks 
markedsovervågningsmyndighederne i de 
medlemsstater, hvor han har gjort 
produktet tilgængeligt, herom og giver 
nærmere oplysninger om især den 
sundheds- og sikkerhedsmæssige risiko og 
alle korrigerende foranstaltninger, der er 
truffet.

7. Hvis en importør finder eller har grund 
til at tro, at et produkt, han har bragt i 
omsætning, ikke er sikkert eller på anden 
måde ikke er i overensstemmelse med 
denne forordning, træffer han straks de 
nødvendige korrigerende foranstaltninger 
for at bringe det pågældende produkt i 
overensstemmelse med de gældende krav 
eller trække det tilbage fra markedet eller 
kalde det tilbage. Derudover underretter 
importøren straks 
markedsovervågningsmyndighederne i de 
medlemsstater, hvor han har gjort 
produktet tilgængeligt, herom og giver 
nærmere oplysninger om især den 
sundheds- og sikkerhedsmæssige risiko og 
alle korrigerende foranstaltninger, der er 
truffet.

Or. en

Ændringsforslag 271
Josef Weidenholzer
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Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Hvis en importør finder eller har grund 
til at tro, at et produkt, han har bragt i 
omsætning, ikke er sikkert eller på anden 
måde ikke er i overensstemmelse med 
denne forordning, træffer han straks de 
nødvendige korrigerende foranstaltninger 
for at bringe det pågældende produkt i 
overensstemmelse med de gældende krav 
eller om nødvendigt trække det tilbage fra 
markedet eller kalde det tilbage. Derudover 
underretter importøren, når produktet ikke 
er sikkert, straks 
markedsovervågningsmyndighederne i de 
medlemsstater, hvor han har gjort 
produktet tilgængeligt, herom og giver 
nærmere oplysninger om især den 
sundheds- og sikkerhedsmæssige risiko og 
alle korrigerende foranstaltninger, der er 
truffet.

7. Hvis en importør finder eller har grund 
til at tro, at et produkt, han har bragt i 
omsætning, ikke er sikkert eller på anden 
måde ikke er i overensstemmelse med 
denne forordning, træffer han straks de 
nødvendige korrigerende foranstaltninger 
for at bringe det pågældende produkt i 
overensstemmelse med de gældende krav 
eller om nødvendigt trække det tilbage fra 
markedet eller kalde det tilbage. Derudover 
underretter importøren, når produktet ikke 
er sikkert, straks 
markedsovervågningsmyndighederne i de 
medlemsstater, hvor han har gjort 
produktet tilgængeligt, herom og giver 
nærmere oplysninger om især den 
sundheds- og sikkerhedsmæssige risiko og 
alle korrigerende foranstaltninger, der er 
truffet. I hastende tilfælde, eller hvis 
fabrikanten ikke opfylder denne 
forpligtelse, pålægger medlemsstaterne 
importøren at træffe korrigerende 
foranstaltninger i henhold til artikel 9, 
stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. [.../… om 
markedsovervågning af produkter]*.
__________________
* EUT: Indsæt venligst nummer, data og 
reference for forordning om 
markedsovervågning af produkter 
(2013/0048).

Or. de

Ændringsforslag 272
Franz Obermayr

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 7
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Hvis en importør finder eller har grund 
til at tro, at et produkt, han har bragt i 
omsætning, ikke er sikkert eller på anden 
måde ikke er i overensstemmelse med 
denne forordning, træffer han straks de 
nødvendige korrigerende foranstaltninger 
for at bringe det pågældende produkt i 
overensstemmelse med de gældende krav 
eller om nødvendigt trække det tilbage fra 
markedet eller kalde det tilbage. Derudover 
underretter importøren, når produktet ikke 
er sikkert, straks 
markedsovervågningsmyndighederne i de 
medlemsstater, hvor han har gjort 
produktet tilgængeligt, herom og giver 
nærmere oplysninger om især den 
sundheds- og sikkerhedsmæssige risiko og 
alle korrigerende foranstaltninger, der er 
truffet.

7. Hvis en importør finder eller har grund 
til at tro, at et produkt, han har bragt i 
omsætning, ikke er sikkert eller på anden 
måde ikke er i overensstemmelse med 
denne forordning, træffer han straks de 
nødvendige korrigerende foranstaltninger 
for at bringe det pågældende produkt i 
overensstemmelse med de gældende krav 
eller trække det tilbage fra markedet eller 
kalde det tilbage. Derudover underretter 
importøren straks 
markedsovervågningsmyndighederne i de 
medlemsstater, hvor han har gjort 
produktet tilgængeligt, herom og giver 
nærmere oplysninger om især den 
sundheds- og sikkerhedsmæssige risiko og 
alle korrigerende foranstaltninger, der er 
truffet.

Or. de

Ændringsforslag 273
Preslav Borissov

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Hvis en importør finder eller har grund 
til at tro, at et produkt, han har bragt i 
omsætning, ikke er sikkert eller på anden 
måde ikke er i overensstemmelse med 
denne forordning, træffer han straks de 
nødvendige korrigerende foranstaltninger 
for at bringe det pågældende produkt i 
overensstemmelse med de gældende krav 
eller om nødvendigt trække det tilbage fra 
markedet eller kalde det tilbage. Derudover 
underretter importøren, når produktet ikke 
er sikkert, straks 
markedsovervågningsmyndighederne i de 
medlemsstater, hvor han har gjort 

7. Hvis en importør finder eller har grund 
til at tro, at et produkt, han har bragt i 
omsætning, ikke er sikkert eller på anden 
måde ikke er i overensstemmelse med 
denne forordning, træffer han straks de 
nødvendige korrigerende foranstaltninger 
for at bringe det pågældende produkt i 
overensstemmelse med de gældende krav 
eller om nødvendigt trække det tilbage fra 
markedet eller kalde det tilbage.
Fabrikanten træffer endvidere de 
nødvendige foranstaltninger for at advare 
forbrugerne om den fare, produktet kan 
udgøre for dem. Derudover underretter 
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produktet tilgængeligt, herom og giver 
nærmere oplysninger om især den 
sundheds- og sikkerhedsmæssige risiko og 
alle korrigerende foranstaltninger, der er 
truffet.

importøren, når produktet ikke er sikkert, 
straks 
markedsovervågningsmyndighederne i de 
medlemsstater, hvor han har gjort 
produktet tilgængeligt, herom og giver 
nærmere oplysninger om især den 
sundheds- og sikkerhedsmæssige risiko og 
alle korrigerende foranstaltninger, der er 
truffet.

Or. en

Ændringsforslag 274
Philippe Juvin, Nora Berra, Raffaele Baldassarre

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Hvis en importør finder eller har grund 
til at tro, at et produkt, han har bragt i 
omsætning, ikke er sikkert eller på anden 
måde ikke er i overensstemmelse med 
denne forordning, træffer han straks de 
nødvendige korrigerende foranstaltninger 
for at bringe det pågældende produkt i 
overensstemmelse med de gældende krav 
eller om nødvendigt trække det tilbage fra 
markedet eller kalde det tilbage. Derudover 
underretter importøren, når produktet ikke 
er sikkert, straks 
markedsovervågningsmyndighederne i de 
medlemsstater, hvor han har gjort 
produktet tilgængeligt, herom og giver 
nærmere oplysninger om især den 
sundheds- og sikkerhedsmæssige risiko og 
alle korrigerende foranstaltninger, der er 
truffet.

7. Hvis en importør finder eller har grund 
til at tro, at et produkt, han har bragt i 
omsætning, ikke er sikkert eller på anden 
måde ikke er i overensstemmelse med 
denne forordning, træffer han straks de 
nødvendige korrigerende foranstaltninger 
for at bringe det pågældende produkt i 
overensstemmelse med de gældende krav 
eller om nødvendigt trække det tilbage fra 
markedet eller kalde det tilbage. Derudover 
underretter importøren, når produktet ikke 
er sikkert, straks 
markedsovervågningsmyndighederne i de 
medlemsstater, hvor han har gjort 
produktet tilgængeligt, herom og giver 
nærmere oplysninger om især den 
sundheds- og sikkerhedsmæssige risiko og 
alle korrigerende foranstaltninger, der er 
truffet, og om resultaterne af sådanne 
korrigerende foranstaltninger.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at sikre, at de oplysninger, importører stiller til rådighed for 
markedsovervågningsmyndighederne, omfatter resultaterne af de eventuelle korrigerende 
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foranstaltninger, der måtte være truffet, med henblik på at garantere tilstrækkelig oplysning 
af markedsovervågningsmyndighederne (opfølgning). Samme forpligtelse bør gælde for 
fabrikanter (artikel 8), importører (artikel 10) og distributører (artikel 11).

Ændringsforslag 275
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Importøren opbevarer i en periode på ti
år efter, at produktet er blevet bragt i 
omsætning, den tekniske dokumentation og 
stiller den efter anmodning til rådighed for 
markedsovervågningsmyndighederne.

8. Importøren sikrer i en periode på fem år 
efter, at produktet er blevet bragt i 
omsætning, at de relevante dele af den 
tekniske dokumentation kan stilles til 
rådighed for 
markedsovervågningsmyndighederne i 
elektronisk eller fysisk format efter 
begrundet anmodning.

Or. en

(se artikel R4, stk. 8, i afgørelse nr. 768/2008/EF og ændringsforslag til artikel 8, stk. 5, af 
samme forslagsstiller)

Begrundelse

I afgørelse nr. 768/2008/EF hedder det: "Importøren skal i … [perioden angives nærmere, 
idet den skal stå i forhold til produktets livscyklus og risikoniveauet] (…) sikre, at den 
tekniske dokumentation kan stilles til rådighed for disse myndigheder, hvis de anmoder 
herom". Den foreslåede periode på ti år overstiger klart de fleste forbrugerprodukters 
livscyklus og bør derfor forkortes. Anmodninger bør indeholde oplysninger om de 
identificerede risici i forbindelse med det pågældende produkt.

Ændringsforslag 276
Ashley Fox

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Importøren opbevarer i en periode på ti 
år efter, at produktet er blevet bragt i 
omsætning, den tekniske dokumentation

8. Importøren sikrer, at den tekniske 
dokumentation kan stilles til rådighed for 
markedsovervågningsmyndighederne efter 
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og stiller den efter anmodning til rådighed 
for markedsovervågningsmyndighederne.

anmodning.

Or. en

Ændringsforslag 277
Raffaele Baldassarre

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Importøren opbevarer i en periode på ti 
år efter, at produktet er blevet bragt i 
omsætning, den tekniske dokumentation 
og stiller den efter anmodning til rådighed 
for markedsovervågningsmyndighederne.

8. Importøren sikrer, at 
markedsovervågningsmyndighederne kan 
få adgang til den tekniske dokumentation 
efter anmodning i en periode på ti år efter, 
at produktet er blevet bragt i omsætning.

Or. en

Begrundelse

Forordningen om forbrugerproduktsikkerhed bør ikke være strengere end den harmoniserede 
lovgivning. Importører bør således ikke forpligtes til at opbevare den tekniske dokumentation, 
men skal stille den til rådighed efter anmodning.

Ændringsforslag 278
Wim van de Camp

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a. Importøren udarbejder fortegnelser 
over sine produktmodeller, ledsaget af et 
fotografi, og stiller dem til rådighed for 
offentligheden og andre erhvervsdrivende 
på en passende måde, særlig produkter, 
der er genstand for en 
kommissionsafgørelse i henhold til 
artikel 12 i forordningen om 
markedsovervågning af produkter, og 
produkter, der finder stor udbredelse. 
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Importøren stiller dokumentation til 
rådighed for 
markedsovervågningsmyndighederne 
efter anmodning og for enhver 
erhvervsdrivende, som han distribuerer 
sine produkter til, for tilstedeværelsen af 
betydelige forskelle mellem modellerne.

Or. en

Ændringsforslag 279
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Distributøren handler, når han gør et 
produkt tilgængeligt på markedet, med 
fornøden omhu i forhold til kravene i 
denne forordning.

1. Distributøren handler, inden han gør et 
produkt tilgængeligt på markedet, med 
fornøden omhu i forhold til kravene i 
denne forordning.

Or. de

Ændringsforslag 280
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Distributøren kontrollerer, inden han gør 
et produkt tilgængeligt på markedet, at
fabrikanten og importøren har overholdt 
kravene i artikel 8, stk. 6, 7 og 8, og artikel 
10, stk. 3 og 4, alt efter hvad der er 
relevant.

2. Distributøren kontrollerer, inden han gør 
et produkt tilgængeligt på markedet, at
produktet omfatter de oplysninger, som 
fabrikanter og importører skal stille til 
rådighed i henhold til artikel 8, stk. 6, 7 og 
8, og artikel 10, stk. 3 og 4, alt efter hvad 
der er relevant.

Or. en
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Begrundelse

Den nye formulering præciserer, at distributører ikke skal vurdere, om 
fabrikanten/importøren har afgivet korrekte oplysninger. Distributører (især små og 
mellemstore virksomheder) har ikke ressourcer til at foretage en sådan teknisk vurdering. 
Distributører bør kun skulle kontrollere, at de krævede oplysninger findes. Det vil gøre det 
muligt for alle distributører, særlig små og mellemstore virksomheder, at anvende 
forordningen mere effektivt og på en juridisk sikker måde.

Ændringsforslag 281
Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Distributøren kontrollerer, inden han gør 
et produkt tilgængeligt på markedet, at 
fabrikanten og importøren har overholdt 
kravene i artikel 8, stk. 6, 7 og 8, og artikel 
10, stk. 3 og 4, alt efter hvad der er 
relevant.

2. Distributøren kontrollerer, inden han gør 
et produkt tilgængeligt på markedet, at 
fabrikanten og importøren har overholdt 
kravene i artikel 8, stk. 6, 7 og 8, og artikel 
10, stk. 3 og 4.

Or. en

Ændringsforslag 282
Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Distributøren kontrollerer, inden han gør 
et produkt tilgængeligt på markedet, at
fabrikanten og importøren har overholdt 
kravene i artikel 8, stk. 6, 7 og 8, og artikel 
10, stk. 3 og 4, alt efter hvad der er 
relevant.

2. Distributøren kontrollerer, inden han gør 
et produkt tilgængeligt på markedet, at
produktet omfatter de oplysninger, der er 
omtalt i artikel 8, stk. 6 og 7, og artikel 10, 
stk. 3, og er ledsaget af oplysningerne som 
anført i artikel 8, stk. 8, og artikel 10, stk.
4.

Or. it
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Ændringsforslag 283
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Distributøren kontrollerer, inden han gør 
et produkt tilgængeligt på markedet, at 
fabrikanten og importøren har overholdt 
kravene i artikel 8, stk. 6, 7 og 8, og artikel 
10, stk. 3 og 4, alt efter hvad der er 
relevant.

2. Distributøren kontrollerer, inden han gør 
et produkt tilgængeligt på markedet, med 
den fornødne omhu, at fabrikanten og 
importøren har overholdt kravene i artikel 
8, stk. 6, 7 og 8, og artikel 10, stk. 3 og 4, 
alt efter hvad der er relevant.

Or. de

Begrundelse

Tilpasning til artikel 10, litra a), i direktiv 2011/65/EU. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet bør stikprøvekontroller være tilstrækkelige.

Ændringsforslag 284
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Distributøren kontrollerer, inden han gør 
et produkt tilgængeligt på markedet, at
fabrikanten og importøren har overholdt 
kravene i artikel 8, stk. 6, 7 og 8, og artikel 
10, stk. 3 og 4, alt efter hvad der er
relevant.

2. Distributøren kontrollerer, inden han gør 
et produkt tilgængeligt på markedet, at
produktet er forsynet med den mærkning, 
der er fastsat i artikel 8, stk. 6 og 7, og 
artikel 10, stk. 3, og er ledsaget af de 
elementer, der er fastsat i artikel 8, stk. 8, 
og artikel 10, stk. 4.

Or. en

Ændringsforslag 285
Philippe Juvin, Nora Berra

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Distributøren kontrollerer, inden han gør 
et produkt tilgængeligt på markedet, at 
fabrikanten og importøren har overholdt 
kravene i artikel 8, stk. 6, 7 og 8, og artikel 
10, stk. 3 og 4, alt efter hvad der er 
relevant.

2. Distributøren kontrollerer, inden han gør 
et produkt tilgængeligt på markedet, at 
fabrikanten og importøren har overholdt 
kravene i artikel 8, stk. 6, 7 og 8, og artikel 
10, stk. 3 og 4, alt efter hvad der er 
relevant. Distributøren må ikke skjule 
obligatoriske eller sikkerhedsrelaterede 
oplysninger afgivet af fabrikanten eller 
importøren.

Or. en

Begrundelse

Distributøren bør være underlagt samme forpligtelse som importøren (artikel 10, stk. 3) og 
må ikke skjule afgørende oplysninger afgivet af fabrikanten eller importøren.

Ændringsforslag 286
Raffaele Baldassarre

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Distributøren kontrollerer, inden han gør 
et produkt tilgængeligt på markedet, at
fabrikanten og importøren har overholdt 
kravene i artikel 8, stk. 6, 7 og 8, og artikel 
10, stk. 3 og 4, alt efter hvad der er 
relevant.

2. Distributøren kontrollerer, inden han gør 
et produkt tilgængeligt på markedet, at
produktet er forsynet med de obligatoriske 
oplysninger, der er fastsat i artikel 8, stk. 
6, 7 og 8, og artikel 10, stk. 3 og 4, alt efter 
hvad der er relevant.

Or. en

Begrundelse

Det bør præciseres, at distributøren ikke kan bekræfte rigtigheden af disse elementer, men 
kun tilstedeværelsen heraf.

Ændringsforslag 287
Wim van de Camp
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Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Hvad angår produkter, der er eller har 
været genstand for en 
kommissionsafgørelse i henhold til 
artikel 12 i forordningen om 
markedsovervågning af produkter 
[XREFX], skal distributøren, for at 
beskytte forbrugernes sundhed og 
sikkerhed, mindst én gang om året 
foretage repræsentativ stikprøvekontrol af 
produkter, der bringes i omsætning, med 
tilfældig udtagelse under tilsyn af en 
retsembedsmand, en myndighed eller en 
hvilken som helst anden kvalificeret 
person, der er udpeget af medlemsstaten.

Or. en

Begrundelse

Samme begrundelse som til ændringsforslaget til artikel 6a (ny).

Ændringsforslag 288
Wim van de Camp

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis en distributør finder eller har grund 
til at tro, at et produkt ikke er i 
overensstemmelse med denne forordning, 
må han først gøre produktet tilgængeligt på 
markedet, efter at det er blevet bragt i 
overensstemmelse med de gældende krav. 
Derudover underretter distributøren, når 
produktet ikke er sikkert, fabrikanten eller 
importøren, alt efter hvad der er relevant, 
samt markedsovervågningsmyndigheden i 
den medlemsstat, hvor distributøren er 
etableret, herom.

3. Hvis en distributør finder eller har grund 
til at tro, at et produkt ikke er i 
overensstemmelse med denne forordning, 
må han først gøre produktet tilgængeligt på 
markedet, efter at det er blevet bragt i 
overensstemmelse med de gældende krav. 
Derudover underretter distributøren, når 
produktet ikke er sikkert, fabrikanten eller 
importøren, alt efter hvad der er relevant, 
samt markedsovervågningsmyndigheden i 
den medlemsstat, hvor distributøren er 
etableret, herom. Hvis produktet er eller 
har været genstand for en 
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kommissionsafgørelse i henhold til 
artikel 12 i forordningen om 
markedsovervågning af produkter, skal 
distributøren, for at beskytte forbrugernes 
sundhed og sikkerhed, mindst én gang om 
året foretage repræsentativ 
stikprøvekontrol af produkter, der bringes 
i omsætning, med tilfældig udtagelse 
under tilsyn af en retsembedsmand, en 
myndighed eller en hvilken som helst 
anden kvalificeret person, der er udpeget 
af medlemsstaten.

Or. en

Begrundelse

Samme begrundelse som til ændringsforslaget til artikel 6a (ny).

Ændringsforslag 289
Pier Antonio Panzeri

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis en distributør finder eller har grund 
til at tro, at et produkt ikke er i 
overensstemmelse med denne forordning, 
må han først gøre produktet tilgængeligt på 
markedet, efter at det er blevet bragt i 
overensstemmelse med de gældende krav. 
Derudover underretter distributøren, når 
produktet ikke er sikkert, fabrikanten eller 
importøren, alt efter hvad der er relevant, 
samt markedsovervågningsmyndigheden i 
den medlemsstat, hvor distributøren er 
etableret, herom.

3. Hvis en distributør finder eller har grund 
til at tro, at et produkt ikke er i 
overensstemmelse med denne forordning, 
må han først gøre produktet tilgængeligt på 
markedet, efter at det er blevet bragt i 
overensstemmelse med de gældende krav. 
Derudover underretter distributøren, når 
produktet ikke er sikkert, fabrikanten eller 
importøren, alt efter hvad der er relevant, 
samt markedsovervågningsmyndigheden i 
den medlemsstat, hvor distributøren er 
etableret, herom. Hvis produktet er eller 
har været genstand for en 
kommissionsafgørelse i henhold til 
artikel 12 i forordningen om 
markedsovervågning af produkter 
[XREFX], skal distributøren, for at 
beskytte forbrugernes sundhed og 
sikkerhed, mindst én gang om året 
foretage repræsentativ stikprøvekontrol af 
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produkter, der bringes i omsætning, med 
tilfældig udtagelse under tilsyn af en 
retsembedsmand, en myndighed eller en 
hvilken som helst anden kvalificeret 
person, der er udpeget af medlemsstaten.

Or. en

Ændringsforslag 290
Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Distributøren sikrer, at opbevarings- og 
transportbetingelserne for produkter, som 
han har ansvaret for, ikke bringer deres 
overensstemmelse med det almindelige 
sikkerhedskrav i artikel 4 og med artikel 8, 
stk. 6, 7 og 8, og artikel 10, stk. 3 og 4, alt 
efter hvad der er relevant, i fare.

4. Distributøren sikrer, at opbevarings- og 
transportbetingelserne for produkter, som 
han har ansvaret for, ikke bringer deres 
overensstemmelse med det almindelige 
sikkerhedskrav i artikel 4 og med artikel 8, 
stk. 6, 7 og 8, og artikel 10, stk. 3 og 4, i 
fare.

Or. en

Ændringsforslag 291
Raffaele Baldassarre

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Med henblik på at beskytte 
forbrugernes sundhed og sikkerhed kan 
distributørerne, i overensstemmelse med 
graden af de potentielle risici ved det 
pågældende produkt, foretage 
stikprøvekontrol af produkter, der gøres 
tilgængelige på markedet.

Or. fr
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Begrundelse

Det er ikke hensigtsmæssigt at forpligte distributørerne til at afprøve produkterne. Til 
gengæld bør denne forordning i overensstemmelse med aktuel praksis tilskynde dem til at 
gøre det, navnlig i forbindelse med produkter, der kan indebære en risiko.

Ændringsforslag 292
Heide Rühle

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Distributøren sikrer, at han har 
procedurer for korrigerende 
foranstaltninger, tilbagetrækning eller 
tilbagekaldelse af sine produkter, og 
stiller dem til rådighed for 
markedsovervågningsmyndighederne 
efter anmodning.

Or. en

Ændringsforslag 293
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis en distributør finder eller har grund 
til at tro, at et produkt, han har gjort 
tilgængeligt på markedet, ikke er sikkert 
eller ikke er i overensstemmelse med 
artikel 8, stk. 6, 7 og 8, og artikel 10, stk. 3 
og 4, alt efter hvad der er relevant, sikrer 
han, at de nødvendige korrigerende 
foranstaltninger træffes for at bringe 
produktet i overensstemmelse med de 
gældende krav eller om nødvendigt trække 
det tilbage fra markedet eller kalde det 
tilbage. Derudover underretter 
distributøren, når produktet ikke er sikkert, 

5. Hvis en distributør finder eller har grund 
til at tro, at et produkt, han har gjort 
tilgængeligt på markedet, ikke er sikkert 
eller ikke er i overensstemmelse med 
artikel 8, stk. 6, 7 og 8, og artikel 10, stk. 3 
og 4, alt efter hvad der er relevant, sikrer 
han, at de nødvendige korrigerende 
foranstaltninger træffes for at bringe 
produktet i overensstemmelse med de 
gældende krav eller eventuelt trække det 
tilbage fra markedet eller kalde det tilbage. 
Derudover underretter distributøren, når 
produktet ikke er sikkert, straks fabrikanten 
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straks fabrikanten eller importøren, alt efter
hvad der er relevant, og 
markedsovervågningsmyndighederne i de 
medlemsstater, hvor han har gjort 
produktet tilgængeligt, herom og giver 
nærmere oplysninger om især den 
sundheds- og sikkerhedsmæssige risiko og 
alle korrigerende foranstaltninger, der er 
truffet.

eller importøren, alt efter hvad der er 
relevant, og 
markedsovervågningsmyndighederne i de 
medlemsstater, hvor han har gjort 
produktet tilgængeligt, herom og giver 
nærmere oplysninger om især den 
sundheds- og sikkerhedsmæssige risiko og 
alle korrigerende foranstaltninger, der er 
truffet.

Or. en

(se ændringsforslag til artikel 8, stk. 9, og artikel 10, stk. 7, af samme forslagsstiller)

Begrundelse

Formuleringen "om nødvendigt" skaber retlig usikkerhed, da den kan læses som en yderligere 
betingelse for anvendelsen af korrigerende foranstaltninger.

Ændringsforslag 294
Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis en distributør finder eller har grund 
til at tro, at et produkt, han har gjort 
tilgængeligt på markedet, ikke er sikkert 
eller ikke er i overensstemmelse med 
artikel 8, stk. 6, 7 og 8, og artikel 10, stk. 3 
og 4, alt efter hvad der er relevant, sikrer 
han, at de nødvendige korrigerende 
foranstaltninger træffes for at bringe 
produktet i overensstemmelse med de 
gældende krav eller om nødvendigt trække 
det tilbage fra markedet eller kalde det 
tilbage. Derudover underretter 
distributøren, når produktet ikke er sikkert, 
straks fabrikanten eller importøren, alt efter 
hvad der er relevant, og 
markedsovervågningsmyndighederne i de 
medlemsstater, hvor han har gjort 
produktet tilgængeligt, herom og giver 
nærmere oplysninger om især den 
sundheds- og sikkerhedsmæssige risiko og 

5. Hvis en distributør finder eller har grund 
til at tro, at et produkt, han har gjort 
tilgængeligt på markedet, ikke er sikkert 
eller ikke er i overensstemmelse med 
artikel 8, stk. 6, 7 og 8, og artikel 10, stk. 3 
og 4, sikrer han, at de nødvendige 
korrigerende foranstaltninger træffes for at 
bringe produktet i overensstemmelse med 
de gældende krav eller om nødvendigt 
trække det tilbage fra markedet eller kalde 
det tilbage. Derudover underretter 
distributøren, når produktet ikke er sikkert, 
straks fabrikanten eller importøren, alt efter 
hvad der er relevant, og 
markedsovervågningsmyndighederne i de 
medlemsstater, hvor han har gjort 
produktet tilgængeligt, herom og giver 
nærmere oplysninger om især den 
sundheds- og sikkerhedsmæssige risiko og 
alle korrigerende foranstaltninger, der er 
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alle korrigerende foranstaltninger, der er 
truffet.

truffet.

Or. en

Ændringsforslag 295
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis en distributør finder eller har grund 
til at tro, at et produkt, han har gjort 
tilgængeligt på markedet, ikke er sikkert 
eller ikke er i overensstemmelse med 
artikel 8, stk. 6, 7 og 8, og artikel 10, stk. 3 
og 4, alt efter hvad der er relevant, sikrer 
han, at de nødvendige korrigerende 
foranstaltninger træffes for at bringe 
produktet i overensstemmelse med de 
gældende krav eller om nødvendigt trække 
det tilbage fra markedet eller kalde det 
tilbage. Derudover underretter 
distributøren, når produktet ikke er sikkert, 
straks fabrikanten eller importøren, alt efter 
hvad der er relevant, og 
markedsovervågningsmyndighederne i de 
medlemsstater, hvor han har gjort 
produktet tilgængeligt, herom og giver 
nærmere oplysninger om især den 
sundheds- og sikkerhedsmæssige risiko og 
alle korrigerende foranstaltninger, der er 
truffet.

5. Hvis en distributør finder eller har grund 
til at tro, at et produkt, han har gjort 
tilgængeligt på markedet, ikke er sikkert 
eller ikke er i overensstemmelse med 
artikel 8, stk. 6, 7 og 8, og artikel 10, stk. 3 
og 4, alt efter hvad der er relevant, sikrer 
han, at de nødvendige korrigerende 
foranstaltninger træffes for at bringe 
produktet i overensstemmelse med de 
gældende krav eller om nødvendigt trække 
det tilbage fra markedet eller kalde det 
tilbage. Derudover underretter 
distributøren, når produktet ikke er sikkert, 
straks fabrikanten eller importøren, alt efter 
hvad der er relevant, og 
markedsovervågningsmyndighederne i de 
medlemsstater, hvor han har gjort 
produktet tilgængeligt, herom og giver 
nærmere oplysninger om især den 
sundheds- og sikkerhedsmæssige risiko og 
alle korrigerende foranstaltninger, der er 
truffet. I hastende tilfælde, eller hvis 
distributøren ikke opfylder denne 
forpligtelse, pålægger medlemsstaterne 
distributøren at træffe korrigerende 
foranstaltninger i henhold til artikel 9, 
stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. [.../… om 
markedsovervågning af produkter]*.
__________________
* EUT: Indsæt venligst nummer, data og 
reference for forordning om 
markedsovervågning af produkter 
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(2013/0048).

Or. de

Ændringsforslag 296
Catherine Stihler

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis en distributør finder eller har grund 
til at tro, at et produkt, han har gjort 
tilgængeligt på markedet, ikke er sikkert 
eller ikke er i overensstemmelse med 
artikel 8, stk. 6, 7 og 8, og artikel 10, stk. 3 
og 4, alt efter hvad der er relevant, sikrer 
han, at de nødvendige korrigerende 
foranstaltninger træffes for at bringe 
produktet i overensstemmelse med de 
gældende krav eller om nødvendigt trække 
det tilbage fra markedet eller kalde det 
tilbage. Derudover underretter 
distributøren, når produktet ikke er sikkert, 
straks fabrikanten eller importøren, alt efter 
hvad der er relevant, og 
markedsovervågningsmyndighederne i de 
medlemsstater, hvor han har gjort 
produktet tilgængeligt, herom og giver 
nærmere oplysninger om især den 
sundheds- og sikkerhedsmæssige risiko og 
alle korrigerende foranstaltninger, der er 
truffet.

5. Hvis en distributør finder eller har grund 
til at tro, at et produkt, han har gjort 
tilgængeligt på markedet, ikke er sikkert
eller ikke er i overensstemmelse med 
artikel 8, stk. 6, 7 og 8, og artikel 10, stk. 3 
og 4, alt efter hvad der er relevant, sikrer 
han, at de nødvendige korrigerende 
foranstaltninger træffes for at bringe 
produktet i overensstemmelse med de 
gældende krav eller om nødvendigt trække 
det tilbage fra markedet eller kalde det 
tilbage. Distributøren sikrer, at han har 
procedurer for korrigerende 
foranstaltninger, tilbagetrækning eller 
tilbagekaldelse af de produkter, han har 
bragt i omsætning. Derudover underretter 
distributøren, når produktet ikke er sikkert, 
straks fabrikanten eller importøren, alt efter 
hvad der er relevant, og 
markedsovervågningsmyndighederne i de 
medlemsstater, hvor han har gjort 
produktet tilgængeligt, herom og giver 
nærmere oplysninger om især den 
sundheds- og sikkerhedsmæssige risiko og 
alle korrigerende foranstaltninger, der er 
truffet.

Or. en

Ændringsforslag 297
Franz Obermayr
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Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis en distributør finder eller har grund 
til at tro, at et produkt, han har gjort 
tilgængeligt på markedet, ikke er sikkert 
eller ikke er i overensstemmelse med 
artikel 8, stk. 6, 7 og 8, og artikel 10, stk. 3 
og 4, alt efter hvad der er relevant, sikrer
han, at de nødvendige korrigerende 
foranstaltninger træffes for at bringe 
produktet i overensstemmelse med de 
gældende krav eller om nødvendigt trække 
det tilbage fra markedet eller kalde det 
tilbage. Derudover underretter 
distributøren, når produktet ikke er 
sikkert, straks fabrikanten eller importøren, 
alt efter hvad der er relevant, og 
markedsovervågningsmyndighederne i de 
medlemsstater, hvor han har gjort 
produktet tilgængeligt, herom og giver 
nærmere oplysninger om især den 
sundheds- og sikkerhedsmæssige risiko og 
alle korrigerende foranstaltninger, der er 
truffet.

5. Hvis en distributør finder eller har grund 
til at tro, at et produkt, han har gjort 
tilgængeligt på markedet, ikke er sikkert 
eller ikke er i overensstemmelse med 
artikel 8, stk. 6, 7 og 8, og artikel 10, stk. 3, 
4 og 5, alt efter hvad der er relevant,
indstiller han straks afsætningen indtil 
videre og sikrer, at de nødvendige 
korrigerende foranstaltninger træffes for at 
bringe produktet i overensstemmelse med 
de gældende krav eller trække det tilbage 
fra markedet eller kalde det tilbage. 
Derudover underretter distributøren straks 
fabrikanten eller importøren, alt efter hvad 
der er relevant, og 
markedsovervågningsmyndighederne i de 
medlemsstater, hvor han har gjort 
produktet tilgængeligt, herom og giver 
nærmere oplysninger om især den 
sundheds- og sikkerhedsmæssige risiko og 
alle korrigerende foranstaltninger, der er 
truffet.

Or. de

Ændringsforslag 298
Philippe Juvin, Nora Berra, Raffaele Baldassarre

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis en distributør finder eller har grund 
til at tro, at et produkt, han har gjort 
tilgængeligt på markedet, ikke er sikkert 
eller ikke er i overensstemmelse med 
artikel 8, stk. 6, 7 og 8, og artikel 10, stk. 3 
og 4, alt efter hvad der er relevant, sikrer 
han, at de nødvendige korrigerende 
foranstaltninger træffes for at bringe 
produktet i overensstemmelse med de 

5. Hvis en distributør finder eller har grund 
til at tro, at et produkt, han har gjort 
tilgængeligt på markedet, ikke er sikkert 
eller ikke er i overensstemmelse med 
artikel 8, stk. 6, 7 og 8, og artikel 10, stk. 3 
og 4, alt efter hvad der er relevant, sikrer 
han straks, at de nødvendige korrigerende 
foranstaltninger træffes for at bringe 
produktet i overensstemmelse med de 



PE516.922v03-00 134/162 AM\1003186DA.doc

DA

gældende krav eller om nødvendigt trække 
det tilbage fra markedet eller kalde det 
tilbage. Derudover underretter 
distributøren, når produktet ikke er sikkert, 
straks fabrikanten eller importøren, alt efter 
hvad der er relevant, og 
markedsovervågningsmyndighederne i de 
medlemsstater, hvor han har gjort 
produktet tilgængeligt, herom og giver 
nærmere oplysninger om især den 
sundheds- og sikkerhedsmæssige risiko og 
alle korrigerende foranstaltninger, der er 
truffet.

gældende krav eller om nødvendigt trække 
det tilbage fra markedet eller kalde det 
tilbage. Derudover underretter 
distributøren, når produktet ikke er sikkert, 
straks fabrikanten eller importøren, alt efter 
hvad der er relevant, og 
markedsovervågningsmyndighederne i de 
medlemsstater, hvor han har gjort 
produktet tilgængeligt, herom og giver 
nærmere oplysninger om især den 
sundheds- og sikkerhedsmæssige risiko og 
alle korrigerende foranstaltninger, der er 
truffet, og om resultaterne af sådanne 
korrigerende foranstaltninger.

Or. en

Begrundelse

Der bør gælde samme forpligtelse med hensyn til reaktionsevne for fabrikanter, importører 
og distributører (tilføjelse af ordet "straks"). Derudover er det nødvendigt at sikre, at de 
oplysninger, fabrikanter stiller til rådighed for markedsovervågningsmyndighederne, omfatter 
resultaterne af de eventuelle korrigerende foranstaltninger, der måtte være truffet, med 
henblik på at garantere tilstrækkelig oplysning af markedsovervågningsmyndighederne 
(opfølgning). Samme forpligtelse bør gælde for fabrikanter (artikel 8), importører (artikel 10) 
og distributører (artikel 11).

Ændringsforslag 299
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Alternativt kan distributøren anmode 
en faglig sammenslutning, som han 
medlem af, om at opfylde sine 
forpligtelser i henhold til denne artikel, 
eller han kan organisere sig i en faglig 
sammenslutning til dette formål.

Or. en
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Ændringsforslag 300
Franz Obermayr

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Alternativt kan distributører være 
medlem af en professionel forening, som 
kan opfylde de forpligtelser, de er pålagt i 
denne artikel.

Or. de

Ændringsforslag 301
Wim van de Camp

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Alternativt kan distributøren anmode 
en faglig sammenslutning, som han 
medlem af, om at opfylde sine 
forpligtelser i henhold til denne artikel, 
eller han kan organisere sig i en faglig 
sammenslutning til dette formål.

Or. en

Begrundelse

Nogle distributører, som ikke kan eller ikke ønsker direkte at sørge for, at forpligtelserne i 
henhold til denne artikel er opfyldt, kan vælge at organisere sig i en faglig sammenslutning og 
overdrage ansvaret for opfyldelse af forpligtelserne i henhold til denne artikel til en sådan 
sammenslutning.

Ændringsforslag 302
Pier Antonio Panzeri

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 5 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Alternativt kan distributøren anmode 
en faglig sammenslutning, som han 
medlem af, om at opfylde sine 
forpligtelser i henhold til denne artikel, 
eller han kan organisere sig i en faglig 
sammenslutning til dette formål.

Or. en

Ændringsforslag 303
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 12 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tilfælde, i hvilke fabrikantens
forpligtelser finder anvendelse på 
importøren og distributøren

Yderligere forpligtelser for de 
erhvervsdrivende

Or. de

Ændringsforslag 304
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 12 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tilfælde, i hvilke fabrikantens forpligtelser 
finder anvendelse på importøren og 
distributøren

Tilfælde, i hvilke fabrikantens forpligtelser 
finder anvendelse på importøren og 
distributøren og omvendt

Or. it

Ændringsforslag 305
Josef Weidenholzer
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Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Såfremt den kompetente myndighed i en 
medlemsstat kræver det i forbindelse med 
et bestemt produkts overensstemmelse 
med de gældende krav, udpeger den 
erhvervsdrivende en kontaktperson. 
Denne kan være identisk med den i stk. 1 
nævnte person.

Or. de

Ændringsforslag 306
Josef Weidenholzer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den erhvervsdrivende udpeger en 
produktsikkerhedsrepræsentant og 
underretter den kompetente myndighed i 
en medlemsstat herom. Medlemsstaterne 
kan udstede yderligere bestemmelser 
herom.

Or. de

Ændringsforslag 307
Matteo Salvini

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fabrikanter anses for at være importører 
og er dermed underkastet forpligtelserne i 
henhold til artikel 10, hvis de bringer et 
produkt i omsætning under deres navn 
eller et varemærke, der tidligere har været 
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markedsført på EU-markedet af en anden 
erhvervsdrivende.

Or. it

Ændringsforslag 308
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Forpligtelsen til at underrette 
markedsovervågningsmyndighederne, jf. 
artikel 8, stk. 9, artikel 10, stk. 2 og 7, og 
artikel 11, stk. 3 og 5, er ikke et krav, hvis 
følgende betingelser er opfyldt:

udgår

a) Det er kun et begrænset antal klart 
identificerede produkter, der ikke er sikre.
b) Fabrikanten, importøren eller 
distributøren kan dokumentere, at 
risikoen er under fuld kontrol, og at 
produktet ikke længere er til fare for 
menneskers sikkerhed og sundhed.
c) Årsagen til risikoen ved produktet er af 
en sådan art, at myndighederne og 
offentligheden ikke kan udnytte 
kendskabet hertil på en nyttig måde.

Or. de

Ændringsforslag 309
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Forpligtelsen til at underrette 
markedsovervågningsmyndighederne, jf. 
artikel 8, stk. 9, artikel 10, stk. 2 og 7, og 
artikel 11, stk. 3 og 5, er ikke et krav, hvis

1. Forpligtelsen til at underrette 
markedsovervågningsmyndighederne, jf. 
artikel 8, stk. 9, artikel 10, stk. 2 og 7, og 
artikel 11, stk. 3 og 5, er ikke et krav, hvis
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følgende betingelser er opfyldt: fabrikanten, importøren eller 
distributøren kan dokumentere, dels at 
risikoen er under fuld kontrol, og at 
produktet ikke længere er til fare for 
menneskers sikkerhed og sundhed, og 
dels at alle de nødvendige korrigerende 
foranstaltninger for at bringe produktet i 
overensstemmelse med de gældende krav 
eller om nødvendigt trække det tilbage fra 
markedet eller kalde det tilbage, allerede 
er iværksat.

Or. it

Ændringsforslag 310
Raffaele Baldassarre

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Forpligtelsen til at underrette 
markedsovervågningsmyndighederne, jf. 
artikel 8, stk. 9, artikel 10, stk. 2 og 7, og 
artikel 11, stk. 3 og 5, er ikke et krav, hvis 
følgende betingelser er opfyldt:

1. Forpligtelsen til at underrette 
markedsovervågningsmyndighederne, jf. 
artikel 8, stk. 9, artikel 10, stk. 2 og 7, og 
artikel 11, stk. 3 og 5, er ikke et krav, hvis
der er tale om minimale risici, der er 
forenelige med produktets anvendelse, og 
som under hensyntagen til et højt 
beskyttelsesniveau for forbrugernes 
sikkerhed og sundhed anses for 
acceptable i henhold til artikel 3, stk. 1, 
eller hvis følgende betingelser er opfyldt:

Or. fr

Begrundelse

Der er tale om en præcisering. Forpligtelsen til at informere 
markedsovervågningsmyndighederne finder heller ikke anvendelse på sikre produkter i 
henhold til artikel 3, dvs. for produkter, der frembyder minimale risici, der er forenelige med 
deres anvendelse, og som under hensyntagen til et højt beskyttelsesniveau for forbrugernes 
sikkerhed og sundhed betragtes som acceptable.
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Ændringsforslag 311
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Det er kun et begrænset antal klart 
identificerede produkter, der ikke er sikre.

udgår

Or. it

Ændringsforslag 312
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Fabrikanten, importøren eller 
distributøren kan dokumentere, at 
risikoen er under fuld kontrol, og at 
produktet ikke længere er til fare for 
menneskers sikkerhed og sundhed.

udgår

Or. it

Ændringsforslag 313
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Fabrikanten, importøren eller 
distributøren kan dokumentere, at risikoen 
er under fuld kontrol, og at produktet ikke 
længere er til fare for menneskers 
sikkerhed og sundhed.

b) Fabrikanten, importøren eller 
distributøren kan dokumentere, at risikoen
reelt er under kontrol med henblik på at 
forhindre farer for menneskers sikkerhed 
og sundhed.

Or. en
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Begrundelse

Det er umuligt at opnå fuld kontrol i praksis. Ordlyden bør derfor ændres for at sikre 
retssikkerhed for erhvervsdrivende.

Ændringsforslag 314
Ashley Fox

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Fabrikanten, importøren eller 
distributøren kan dokumentere, at risikoen 
er under fuld kontrol, og at produktet ikke 
længere er til fare for menneskers 
sikkerhed og sundhed.

b) Fabrikanten, importøren eller 
distributøren kan dokumentere, at risikoen
reelt er under kontrol.

Or. en

Ændringsforslag 315
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Årsagen til risikoen ved produktet er af 
en sådan art, at myndighederne og 
offentligheden ikke kan udnytte 
kendskabet hertil på en nyttig måde.

udgår

Or. en

Begrundelse

For det første er det ikke sikkert, at årsagen til risikoen er kendt. Hvis årsagen til risikoen er 
kendt, kan det for det andet være vanskeligt for erhvervsdrivende at vurdere, om den er af 
interesse for offentligheden. En sådan obligatorisk betingelse ville skabe retlig usikkerhed.

Ændringsforslag 316
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella
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Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Årsagen til risikoen ved produktet er af 
en sådan art, at myndighederne og 
offentligheden ikke kan udnytte 
kendskabet hertil på en nyttig måde.

udgår

Or. it

Ændringsforslag 317
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen kan ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter fastlægge, i 
hvilke situationer betingelserne i stk. 1 er 
opfyldt. Disse gennemførelsesretsakter 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 19, stk. 3.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 318
Heide Rühle

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 20 
vedrørende fastlæggelse af de produkter, 
produktkategorier eller grupper af 
produkter, for hvilke det på grund af den 
lave risiko ikke er påkrævet at angive de i 

udgår
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artikel 8, stk. 7, og artikel 10, stk. 3,
omhandlede oplysninger på selve 
produktet.

Or. en

Ændringsforslag 319
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 20 
vedrørende fastlæggelse af de produkter, 
produktkategorier eller grupper af 
produkter, for hvilke det på grund af den 
lave risiko ikke er påkrævet at angive de i 
artikel 8, stk. 7, og artikel 10, stk. 3, 
omhandlede oplysninger på selve 
produktet.

udgår

Or. it

Ændringsforslag 320
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 20 
vedrørende fastlæggelse af de produkter, 
produktkategorier eller grupper af 
produkter, for hvilke det på grund af den 
lave risiko ikke er påkrævet at angive de i 
artikel 8, stk. 7, og artikel 10, stk. 3, 
omhandlede oplysninger på selve 
produktet.

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 20 
vedrørende fastlæggelse af de produkter, 
produktkategorier eller grupper af 
produkter, for hvilke det på grund af den 
lave risiko ikke er påkrævet at angive de i 
artikel 8, stk. 7, og artikel 10, stk. 3, 
omhandlede oplysninger.
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Or. en

Begrundelse

Tilpasning til ordlyden i artikel 8, stk. 7, og artikel 10, stk. 3, hvori det fastsættes, at de 
påkrævede oplysninger også kan angives på emballagen eller i følgedokumenterne, hvis det 
ikke er muligt at angive dem på selve produktet.

Ændringsforslag 321
Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 20 
vedrørende fastlæggelse af de produkter, 
produktkategorier eller grupper af 
produkter, for hvilke det på grund af den 
lave risiko ikke er påkrævet at angive de i 
artikel 8, stk. 7, og artikel 10, stk. 3, 
omhandlede oplysninger på selve 
produktet.

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 20 
vedrørende fastlæggelse af de produkter, 
produktkategorier eller grupper af 
produkter, for hvilke det ikke er påkrævet 
at angive de i artikel 8, stk. 7, og artikel 10, 
stk. 3, omhandlede oplysninger på selve 
produktet.

Or. en

Begrundelse

Identificeringen af produktet og de erhvervsdrivende er afgørende. Med henblik på at sikre 
sikkerheden af markedsførte produkter er det af afgørende betydning, at de enkelte aktørers 
forpligtelser og roller identificeres og defineres klart.

Ændringsforslag 322
Bernadette Vergnaud

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Efter anmodning identificerer
erhvervsdrivende over for

1. Efter anmodning giver erhvervsdrivende 
markedsovervågningsmyndighederne
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markedsovervågningsmyndighederne: følgende oplysninger:

Or. fr

Begrundelse

Oplysninger om det berørte antal produkter og alle tilgængelige oplysninger om sporbarhed 
er særlig nyttige i forbindelse med evaluering af risikoen og målretning af kontrollen.

Ændringsforslag 323
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) enhver erhvervsdrivende, som har 
leveret produktet til dem

a) enhver erhvervsdrivende, som har 
leveret produktet til dem; de leverede 
produkters art og antal og alle 
oplysninger, der sikrer sporbarheden

Or. de

Ændringsforslag 324
Bernadette Vergnaud

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) enhver erhvervsdrivende, som har 
leveret produktet til dem

a) identiteten på enhver erhvervsdrivende, 
som har leveret produktet til dem, samt 
antallet af berørte produkter og alle 
tilgængelige supplerende oplysninger om 
sporbarhed

Or. fr

Begrundelse

Oplysninger om det berørte antal produkter og alle tilgængelige oplysninger om sporbarhed 
er særlig nyttige i forbindelse med evaluering af risikoen og målretning af kontrollen.



PE516.922v03-00 146/162 AM\1003186DA.doc

DA

Ændringsforslag 325 
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) enhver erhvervsdrivende, som de har 
leveret produktet til.

b) enhver erhvervsdrivende, som de har 
leveret produktet til; de leverede 
produkters art og antal og alle 
oplysninger, der sikrer sporbarheden.

Or. de

Ændringsforslag 326
Bernadette Vergnaud

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) enhver erhvervsdrivende, som de har 
leveret produktet til.

b) identiteten på enhver erhvervsdrivende, 
som har leveret produktet til dem, samt 
antallet af berørte produkter og alle 
tilgængelige supplerende oplysninger om 
sporbarhed.

Or. fr

Begrundelse

Oplysninger om det berørte antal produkter og alle tilgængelige oplysninger om sporbarhed 
er særlig nyttige i forbindelse med evaluering af risikoen og målretning af kontrollen.

Ændringsforslag 327
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Erhvervsdrivende skal kunne forelægge 
de oplysninger, der er omhandlet i første 
afsnit, i en periode på ti år, efter at 
produktet er blevet leveret til dem, og i en 
periode på ti år, efter at de har leveret 
produktet.

2. Erhvervsdrivende skal kunne forelægge 
de oplysninger, der er omhandlet i første 
afsnit, i en periode på fem år, efter at 
produktet er blevet leveret til dem, og i en 
periode på fem år, efter at de har leveret 
produktet.

Or. en

Begrundelse

I betragtning af det store antal produkter, denne forordnings anvendelsesområde dækker 
over, og det relativt lave risikoniveau, der er forbundet med produkterne, ville en forpligtelse 
til opbevare oplysninger om forsyningskæden for alle forbrugerprodukter i ti år pålægge de 
erhvervsdrivende en uforholdsmæssig administrativ byrde. For små og mellemstore 
virksomheder vil det nærmest være umuligt at opfylde sådanne krav, som grundlæggende ville 
undergrave deres evne til at konkurrere med større virksomheder.

Ændringsforslag 328
Ashley Fox

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Erhvervsdrivende skal kunne forelægge 
de oplysninger, der er omhandlet i første 
afsnit, i en periode på ti år, efter at
produktet er blevet leveret til dem, og i en 
periode på ti år, efter at de har leveret 
produktet.

2. Erhvervsdrivende skal kunne forelægge 
de oplysninger, der er omhandlet i første 
afsnit, i en periode, der realistisk afspejler 
produktets livscyklus, efter at de har 
leveret produktet.

Or. en

Ændringsforslag 329
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Når erhvervsdrivende forelægger de 
oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, 
behandler 
markedsovervågningsmyndighederne 
oplysningerne som fortrolige.

Or. en

Begrundelse

For mange distributører og grossister er det en forretningshemmelighed, hvem der leverer 
produkter til dem, og hvem de leverer produkter til. Det er derfor nødvendigt at beskytte deres 
leverandørers identitet. De oplysninger, de erhvervsdrivende forelægger, bør kun anvendes af 
markedsovervågningsmyndighederne, og der må ikke være mulighed for, at kommercielt 
følsomme oplysninger offentliggøres eller kommer i konkurrenters besiddelse.

Ændringsforslag 330
Ashley Fox

Forslag til forordning
Artikel 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 15 udgår
Produkters sporbarhed
1. For visse produkter, produktkategorier 
eller grupper af produkter, som på grund 
af deres særlige karakteristika eller 
særlige distributions- eller 
anvendelsesbetingelser kan formodes at 
ville udgøre en alvorlig risiko for 
menneskers sundhed eller sikkerhed, kan 
Kommissionen pålægge erhvervsdrivende, 
der bringer de pågældende produkter i 
omsætning og gør dem tilgængelige på 
markedet, at indføre eller tilslutte sig et 
sporbarhedssystem.
2. Sporbarhedssystemet skal omfatte 
elektronisk indsamling og lagring af data, 
der gør det muligt at identificere 
produktet og de erhvervsdrivende, der er 
involveret i forsyningskæden for det, samt 
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anbringelse af en databærer, der giver 
adgang til disse data, på produktet, på dets 
emballage eller på følgedokumenterne.
3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 20 
vedrørende:
a) fastlæggelse af produkter, 
produktkategorier eller grupper af 
produkter, som kan formodes at ville 
udgøre en alvorlig risiko for menneskers 
sundhed og sikkerhed, jf. stk. 1
b) angivelse af, hvilke data de 
erhvervsdrivende skal indsamle og lagre 
ved hjælp af det i stk. 2 omhandlede 
sporbarhedssystem.
4. Kommissionen kan ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter fastsætte, hvilken 
type databærer der skal anvendes, og 
hvordan den skal anbringes, jf. stk. 2. 
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i artikel 
19, stk. 3.
5. Ved vedtagelsen af de i stk. 3 og 4 
nævnte foranstaltninger tager 
Kommissionen hensyn til følgende:
a) foranstaltningernes 
omkostningseffektivitet, herunder deres 
indvirkning på virksomhederne, især små 
og mellemstore virksomheder
b) foreneligheden med internationale 
sporbarhedssystemer.

Or. en

Begrundelse

Det er ikke dokumenteret, at disse bestemmelser vil sikre merværdi eller fordele for 
forbrugerne, markedsovervågningsmyndighederne eller de erhvervsdrivende. Bestemmelserne 
vil have omkostninger for erhvervslivet, der ikke er vurderet, og som sandsynligvis vil blive 
sendt videre til forbrugerne. Det er desuden ikke dokumenteret, at ikke-harmoniserede 
produkter er forbundet med så store risici, at denne tilgang er nødvendig. Bestemmelserne 
står således ikke i rimeligt forhold til målet.
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Ændringsforslag 331
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For visse produkter, produktkategorier 
eller grupper af produkter, som på grund af 
deres særlige karakteristika eller særlige 
distributions- eller anvendelsesbetingelser 
kan formodes at ville udgøre en alvorlig 
risiko for menneskers sundhed eller 
sikkerhed, kan Kommissionen pålægge 
erhvervsdrivende, der bringer de 
pågældende produkter i omsætning og gør 
dem tilgængelige på markedet, at indføre 
eller tilslutte sig et sporbarhedssystem.

1. For visse produkter, produktkategorier 
eller grupper af produkter, som på grund af 
deres særlige karakteristika eller særlige 
distributions- eller anvendelsesbetingelser 
kan formodes at ville udgøre en alvorlig 
risiko for menneskers sundhed eller 
sikkerhed, og efter, hvor det er relevant, at 
have hørt relevante interesserede parter
kan Kommissionen pålægge 
erhvervsdrivende, der bringer de 
pågældende produkter i omsætning og gør 
dem tilgængelige på markedet, at indføre 
eller tilslutte sig et sporbarhedssystem.

Or. en

Begrundelse

Inden Kommissionen stiller forslag om nye krav til sporbarhed, bør den høre relevante 
interesserede parter, f.eks. erhvervs- og forbrugerorganisationer, med henblik på at udnytte 
deres ekspertise og tage højde for de praktiske konsekvenser af sådanne krav.

Ændringsforslag 332
Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For visse produkter, produktkategorier 
eller grupper af produkter, som på grund af 
deres særlige karakteristika eller særlige 
distributions- eller anvendelsesbetingelser 
kan formodes at ville udgøre en alvorlig 
risiko for menneskers sundhed eller 
sikkerhed, kan Kommissionen pålægge 
erhvervsdrivende, der bringer de 
pågældende produkter i omsætning og gør 

1. For visse produkter, produktkategorier 
eller grupper af produkter og især dem, 
som på grund af deres særlige 
karakteristika eller særlige distributions-
eller anvendelsesbetingelser kan formodes 
at ville udgøre en alvorlig risiko for 
menneskers sundhed eller sikkerhed, kan 
Kommissionen pålægge erhvervsdrivende, 
der bringer de pågældende produkter i 
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dem tilgængelige på markedet, at indføre 
eller tilslutte sig et sporbarhedssystem.

omsætning og gør dem tilgængelige på 
markedet, at indføre eller tilslutte sig et 
sporbarhedssystem.

Or. en

Begrundelse

Et sporbarhedssystem kan vise sig nyttigt også for andre produktkategorier, eftersom 
identificeringen af produktet og den erhvervsdrivende, der er involveret i forsyningskæden 
(tidligere artikel 15, stk. 2) er afgørende.

Ændringsforslag 333
Catherine Stihler

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Sporbarhedssystemet skal omfatte 
elektronisk indsamling og lagring af data, 
der gør det muligt at identificere produktet 
og de erhvervsdrivende, der er involveret i 
forsyningskæden for det, samt anbringelse 
af en databærer, der giver adgang til disse 
data, på produktet, på dets emballage eller 
på følgedokumenterne.

2. Sporbarhedssystemet skal omfatte 
elektronisk indsamling og lagring af data, 
der gør det muligt at identificere produktet 
og de erhvervsdrivende, der er involveret i 
forsyningskæden for det, samt anbringelse 
af en databærer, der giver adgang til disse 
data, på produktet, på dets emballage eller 
på følgedokumenterne.
Sporbarhedssystemet skal omfatte 
faciliteter, som sikrer, at sporbarheden af 
produkter når ud til forbrugeren, i form 
af frivillige opt in-foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 334
Heide Rühle

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Sporbarhedssystemet skal omfatte 
faciliteter, som sikrer, at sporbarheden af 
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produkter når ud til forbrugeren, i form 
af frivillige opt in-foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 335
Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) fastlæggelse af produkter, 
produktkategorier eller grupper af 
produkter, som kan formodes at ville 
udgøre en alvorlig risiko for menneskers 
sundhed og sikkerhed, jf. stk. 1

a) fastlæggelse af produkter, 
produktkategorier eller grupper af 
produkter, som skal være genstand for 
krav om sporbarhed, jf. stk. 1

Or. en

Begrundelse

Et sporbarhedssystem kan vise sig nyttigt også for andre produktkategorier, eftersom 
identificeringen af produktet og den erhvervsdrivende, der er involveret i forsyningskæden 
(tidligere artikel 15, stk. 2) er afgørende.

Ændringsforslag 336
Raffaele Baldassarre

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) fastlæggelse af produkter, 
produktkategorier eller grupper af 
produkter, som kan formodes at ville 
udgøre en alvorlig risiko for menneskers 
sundhed og sikkerhed, jf. stk. 1

a) fastlæggelse af produkter, 
produktkategorier eller grupper af 
produkter, som kan formodes at ville 
udgøre en alvorlig risiko for menneskers 
sundhed og sikkerhed, jf. stk. 1;
Kommissionen skal i de pågældende 
delegerede retsakter oplyse, om den har 
anvendt den i afgørelse 2010/15/EU 
omhandlede risikovurderingsmetode, 
eller, hvis denne metode ikke er 
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hensigtsmæssig i forbindelse med det 
pågældende produkt, give en detaljeret 
beskrivelse af den anvendte metode

Or. fr

Ændringsforslag 337
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan anmode et eller flere 
europæiske standardiseringsorganer om at 
udarbejde eller henvise til en europæisk 
standard, som har til formål at sikre, at 
produkter, der overholder den pågældende 
standard eller dele deraf, opfylder det 
almindelige sikkerhedskrav i artikel 4. 
Kommissionen fastsætter de krav til 
indholdet, der skal opfyldes i den 
europæiske standard, der anmodes om, og 
en tidsfrist for vedtagelse af denne.

Kommissionen kan anmode et eller flere 
europæiske standardiseringsorganer om at 
udarbejde eller henvise til en europæisk 
standard, som har til formål at sikre, at 
produkter, der overholder den pågældende 
standard eller dele deraf, opfylder det 
almindelige sikkerhedskrav i artikel 4. Idet 
der på passende vis tages hensyn til 
synspunkterne fra relevante interesserede 
parter, fastsætter Kommissionen de krav 
til indholdet, der skal opfyldes i den 
europæiske standard, der anmodes om, og 
en tidsfrist for vedtagelse af denne.

Or. en

(se ændringsforslag til betragtning 24 af samme forslagsstiller)

Begrundelse

Kommissionen bør på passende vis tage hensyn til synspunkterne fra interesserede parter, når 
der træffes beslutning om indholdet af nye europæiske sikkerhedsstandarder for at sikre, at 
disse standarder er relevante, forholdsmæssige og effektive.

Ændringsforslag 338
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan anmode et eller flere Kommissionen kan anmode et eller flere 
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europæiske standardiseringsorganer om at 
udarbejde eller henvise til en europæisk 
standard, som har til formål at sikre, at 
produkter, der overholder den pågældende 
standard eller dele deraf, opfylder det 
almindelige sikkerhedskrav i artikel 4. 
Kommissionen fastsætter de krav til 
indholdet, der skal opfyldes i den 
europæiske standard, der anmodes om, og 
en tidsfrist for vedtagelse af denne.

europæiske standardiseringsorganer om at 
udarbejde eller henvise til en europæisk 
standard, som har til formål at sikre, at 
produkter, der overholder den pågældende 
standard eller dele deraf, opfylder det 
almindelige sikkerhedskrav i artikel 4. 
Kommissionen fastsætter de krav til 
indholdet, der skal opfyldes i den 
europæiske standard, der anmodes om, og 
en tidsfrist for vedtagelse af denne
svarende til en anbefaling fra det i artikel 
19, stk. 1, første afsnit omhandlede 
udvalg.

Or. de

Ændringsforslag 339
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen vedtager den i første afsnit 
omhandlede anmodning ved hjælp af en
gennemførelsesafgørelse. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 19, stk. 
3.

Kommissionen vedtager den i første afsnit 
omhandlede anmodning ved hjælp af en
delegeret retsakt i overensstemmelse med 
artikel 20.

Or. en

(se ændringsforslag til betragtning 27 af samme forslagsstiller)

Begrundelse

Nye europæiske sikkerhedsstandarder for forbrugerprodukter baseret på artikel 4 bør 
betragtes som et supplement til den grundlæggende retsakt ved at tilføje ikkevæsentlige 
bestemmelser i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF. Som følge af den meget generelle 
karakter af artikel 4 bør Europa-Parlamentet og Rådet have mulighed for at tilbagekalde og 
gøre indsigelse mod et mandat til nye standarder for Kommissionen. Det er derfor 
hensigtsmæssigt at vedtage mandatet gennem en delegeret retsakt.
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Ændringsforslag 340
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det relevante europæiske 
standardiseringsorgan skal senest en måned 
efter modtagelsen af den i stk. 1 
omhandlede anmodning meddele, om det 
kan acceptere denne.

2. Det relevante europæiske 
standardiseringsorgan skal senest en måned 
efter modtagelsen af den i stk. 1 
omhandlede anmodning meddele, om det 
kan acceptere denne. Hvis 
standardiseringsorganet ikke accepterer 
den i stk. 1 omhandlede anmodning, kan 
Kommissionen overlade udførelsen til 
andre egnede aktører.

Or. de

Ændringsforslag 341
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis den europæiske standard opfylder 
de krav, som det er hensigten, at den skal 
dække, og det almindelige sikkerhedskrav i 
artikel 4, offentliggør Kommissionen straks 
en henvisning til den pågældende 
europæiske standard i Den Europæiske 
Unions Tidende.

5. Hvis den europæiske standard både
opfylder de krav, som det er hensigten, at 
den skal dække, og det almindelige 
sikkerhedskrav i artikel 4, og dette i 
henhold til artikel 19, stk. 3, bekræftes af 
det i artikel 19, stk. 1, første afsnit, 
omhandlede udvalg, offentliggør 
Kommissionen straks en henvisning til den 
pågældende europæiske standard i Den 
Europæiske Unions Tidende.

Or. de

Ændringsforslag 342
Jürgen Creutzmann
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Forslag til forordning
Artikel 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 18 udgår
Sanktioner
1. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om sanktioner for 
overtrædelse af denne forordning og 
træffer alle nødvendige foranstaltninger 
til at sikre, at de gennemføres. 
Sanktionerne skal være effektive, 
forholdsmæssige og have afskrækkende 
virkning. Medlemsstaterne giver senest 
den [indsæt dato - 3 måneder inden den 
dato, fra hvilken denne forordning finder 
anvendelse] Kommissionen meddelelse 
om disse bestemmelser og meddeler 
omgående senere ændringer af betydning 
for bestemmelserne.
2. Der tages med de i stk. 1 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.

Or. en

(se artikel 31 i forordning 2013/0048(COD)).

Begrundelse

Sanktionerne for overtrædelser af produktsikkerhedsbestemmelserne bør være de samme for 
alle produkter (harmoniserede og ikke-harmoniserede, forbruger- og professionelle) og også 
finde anvendelse på tilfælde af manglende overholdelse af f.eks. miljøstandarder. 
Bestemmelserne om sanktioner bør derfor udelukkende være fastlagt i forordningen om 
markedsovervågning.

Ændringsforslag 343
Ashley Fox
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Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Der tages med de i stk. 1 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

Sanktionernes proportionalitet er allerede dækket med sætningen "Sanktionerne skal være 
effektive, forholdsmæssige og have afskrækkende virkning".

Ændringsforslag 344
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Der tages med de i stk. 1 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.

2. Der tages med de i stk. 1 omhandlede 
sanktioner hensyn til virksomhedernes
størrelse og omsætning såvel som til den 
faktiske aktivitet, som den 
erhvervsdrivende udfører i 
produktionsprocessen, og hans mulighed 
for indflydelse på produktsikkerheden. 
Sanktionerne kan skærpes, hvis den 
pågældende erhvervsdrivende tidligere har 
begået en lignende overtrædelse, og kan 
omfatte strafferetlige sanktioner for 
alvorlige overtrædelser.

Or. it
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Ændringsforslag 345
Josef Weidenholzer, Jörg Leichtfried

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Der tages med de i stk. 1 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.

2. Der tages med de i stk. 1 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. Sanktionerne kan også 
skærpes i forhold til antal og værdi og i 
forhold til, hvor længe produktet har 
været udbudt på markedet.

Or. de

Ændringsforslag 346
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Der tages med de i stk. 1 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.

2. Der tages med de i stk. 1 omhandlede 
sanktioner hensyn til virksomhedernes
årlige omsætning. Sanktionerne kan 
skærpes, hvis den pågældende 
erhvervsdrivende tidligere har begået en 
lignende overtrædelse, og kan omfatte 
strafferetlige sanktioner for alvorlige 
overtrædelser.

Or. pl

Ændringsforslag 347
Othmar Karas
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Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Der tages med de i stk. 1 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.

2. Der tages med de i stk. 1 omhandlede 
sanktioner hensyn til omsætningen af det 
eller de af virksomhedernes produkter, der 
ikke opfylder kravene, 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.

Or. en

Begrundelse

En virksomheds størrelse er ikke et passende udgangspunkt for fastlæggelse af sanktioner. I 
stedet bør beløbet være baseret på den reelle omsætning, der genereres af produkter, der ikke 
opfylder kravene, med henblik på ikke at straffe virksomheder uforholdsmæssigt.

Ændringsforslag 348
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Der tages med de i stk. 1 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.

2. Der tages med de i stk. 1 omhandlede 
sanktioner hensyn til overtrædelsens 
grovhed, virksomhedernes størrelse og især 
til små og mellemstore virksomheders 
situation såvel som til den faktiske 
aktivitet, som den erhvervsdrivende 
udfører i produktionsprocessen, og hans 
mulighed for indflydelse på 
produktsikkerheden. Sanktionerne kan 
skærpes, hvis den pågældende 
erhvervsdrivende, som er ansvarlig for 
den første tilgængeliggørelse, tidligere har 
begået en lignende overtrædelse, og kan 
omfatte strafferetlige sanktioner for 
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alvorlige overtrædelser.

Or. it

Ændringsforslag 349
Adam Bielan

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Der tages med de i stk. 1 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.

2. Der tages med de i stk. 1 omhandlede 
sanktioner hensyn til virksomhedernes 
størrelse og situation. Sanktionerne kan 
skærpes, hvis den pågældende 
erhvervsdrivende tidligere har begået en 
lignende overtrædelse, og kan omfatte 
strafferetlige sanktioner for alvorlige 
overtrædelser.

Or. pl

Ændringsforslag 350
Raffaele Baldassarre

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Der tages med de i stk. 1 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.

2. Der tages med de i stk. 1 omhandlede 
sanktioner hensyn til overtrædelsens 
grovhed, virksomhedernes omsætning, 
virksomhedernes størrelse og især til små 
og mellemstore virksomheders situation
såvel som til den faktiske aktivitet, som 
den erhvervsdrivende udfører i 
produktionsprocessen, og hans mulighed 
for indflydelse på produktsikkerheden. 
Sanktionerne kan skærpes, hvis den 
pågældende erhvervsdrivende, som er 
ansvarlig for den første 
tilgængeliggørelse, tidligere har begået en 
lignende overtrædelse, og kan omfatte 
strafferetlige sanktioner for alvorlige 
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overtrædelser.

Or. it

Ændringsforslag 351
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Der tages med de i stk. 1 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.

2. Der tages med de i stk. 1 omhandlede 
sanktioner hensyn til overtrædelsens alvor 
og beløbet for de uretmæssigt genererede 
indtægter som følge heraf. Sanktionerne 
kan skærpes, hvis den pågældende 
erhvervsdrivende tidligere har begået en 
lignende overtrædelse, og kan omfatte 
strafferetlige sanktioner for alvorlige 
overtrædelser.

Or. en

Ændringsforslag 352
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved anvendelsen af artikel 16 og 17 i 
denne forordning bistås Kommissionen 
dog af det udvalg, der er oprettet ved 
forordning (EU) nr. 1025/2012. Dette 
udvalg er et udvalg som omhandlet i 
forordning (EU) nr. 182/2011.

Ved anvendelsen af artikel 16 og 17 i 
denne forordning bistås Kommissionen 
dog af det udvalg, der er oprettet ved 
forordning (EU) nr. 1025/2012. Dette 
udvalg er et udvalg som omhandlet i 
forordning (EU) nr. 182/2011. Dette 
berører ikke beføjelserne i artikel 16, stk. 
1, og artikel 16, stk. 5.

Or. de

Ændringsforslag 353
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella
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Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den i artikel 13, stk. 3, og artikel 15, 
stk. 3, omhandlede delegation af beføjelser 
kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-
Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 
tilbagekaldelse bringer delegationen af de 
beføjelser, der er angivet i den pågældende 
afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen 
efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

3. Den i artikel 15, stk. 3, omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

Or. it


