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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om revision af direktivet om produktsikkerhed i almindelighed og markedsovervågning
(2010/2085(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF af 3. december 2001 
om produktsikkerhed i almindelighed1,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008 af 9. juli 
2008 om kravene til akkreditering og markedsovervågning i forbindelse med 
markedsføring af produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 339/932,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 768/2008/EF af 9. juli 2008 
om fælles rammer for markedsføring af produkter og om ophævelse af Rådets afgørelse 
93/465/EØF3,

– der henviser til Kommissionens afgørelse af 16. december 2009 om retningslinjer for 
forvaltningen af fællesskabssystemet for hurtig udveksling af oplysninger (RAPEX), jf. 
artikel 12 i direktiv 2001/95/EF (direktivet om produktsikkerhed i almindelighed), og 
notifikationsproceduren, jf. samme direktivs artikel 114,

– der henviser til Kommissionens rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om 
gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF af 3. december 
2001 om produktsikkerhed i almindelighed (KOM(2008)0905),

– der henviser til Kommissionens arbejdsdokument "Revision of the General Product Safety 
Directive: Summary of envisaged actions", GD for Sundhed og Forbrugere, 18. maj 2010,

– der henviser til køreplanen "Alignment to the New Legislative Framework (Decision 
768/2008)", GD for Erhvervspolitik, 15. april 2010,

– der henviser til køreplanen "Review of Directive 2001/95/EC of the European Parliament 
and of the Council of 3 December 2001 on general product safety (GPSD)", GD for 
Sundhed og Forbrugere, 25. marts 2010,

– der henviser til Kommissions arbejdsdokument om forholdet mellem direktiv 2001/95/EF 
om produktsikkerhed i almindelighed og bestemmelserne om markedsovervågning i 
forordning (EF) nr. 765/2008, GD for Sundhed og Forbrugere, 2. marts 2010,

– der henviser til Kommissions arbejdsdokument "Revision of the General Product Safety 
Directive: Identification of the Key Issues", GD for Sundhed og Forbrugere, 15.
september 2009,

                                               
1 EUT L 11 af 15.1.2002, s. 4.
2 EUT L 218 af 13.8.2008, s. 30.
3 EUT L 218 af 13.8.2008, s. 82.
4 EUT L 221 af 26.1.2010, s. 1.
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– der henviser til briefingdokumentet om markedsovervågning i medlemsstaterne, bestilt af 
IMCO-Udvalget og offentliggjort i oktober 2009,

– der henviser til briefingdokumentet om revision af direktivet om produktsikkerhed i 
almindelighed og markedsovervågning, bestilt af IMCO-Udvalget og offentliggjort i 
september 2010,

– der henviser til den workshop om revision af direktivet om produktsikkerhed i 
almindelighed og markedsovervågning, der blev afholdt den 30. september 2010,

– der henviser til dokumentet fra ANEC og BEUC om "Revision of the General Product 
Safety Directive: Key Issues from a Consumer Perspective", ANEC-GA-2010-G-001final, 
BEUC X/031/2010 – 18-05/2010,

– der henviser til det fælles oplæg fra ANEC og ORGALIME "Call for an effective Pan-
European market surveillance system", april 2009,

– der henviser til det trilaterale topmøde mellem EU, USA og Kina i Shanghai den 25.-26. 
oktober 2010,

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og 
udtalelser fra Udvalget om International Handel og Udvalget om Industri, Forskning og 
Energi (A7-0000/2010),

A. der henviser til, at det er meget vigtigt, at det sikres, at alle produkter, der bringes på 
markedet i EU, er sikre, med henblik på at garantere et højt forbrugerbeskyttelsesniveau,

B. der henviser til, at den nye lovgivningsmæssige ramme blev vedtaget i juli 2008, og at 
forordning (EF) nr. 765/2008 om markedsovervågning fandt anvendelse fra 1. januar 
2010,

C. der henviser til, at direktiv 2001/95/EF om produktsikkerhed i almindelighed, hvorved der 
på fællesskabsplan fastlægges almindelige sikkerhedskrav for alle forbrugerprodukter,
skal revideres og bringes i overensstemmelse med den nye lovgivningsmæssige ramme, 
navnlig forordningen om markedsovervågning,

D. der henviser til, at den lovgivningsmæssige ramme for produktsikkerhed og 
markedsovervågning består af tre lag af retsakter (direktivet om produktsikkerhed i 
almindelighed, den nye lovgivningsmæssige ramme og sektorspecifikke 
harmoniseringsdirektiver), hvilket skaber usikkerhed og forvirring på det indre marked,

E. der henviser til, at markedsovervågningsniveauet varierer meget blandt medlemsstaterne, 
og at nogle af dem ikke afsætter de nødvendige ressourcer til en effektiv 
markedsovervågning og fortolker begrebet ”produkter, som frembyder en alvorlig risiko”, 
forskelligt,

F. der henviser til, at samarbejdet mellem markedsovervågningsmyndighederne og fælles 
markedsovervågningstiltag er af afgørende betydning og derfor bør styrkes yderligere og 
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tildeles flere ressourcer,

G. der henviser til, at forordninger giver større klarhed, forudsigelighed og effektivitet i 
forhold til direktiver, således som det også anføres i Monti-rapporten,

Markedsovervågning
Indledning
1. mener, at den nuværende lovgivningsmæssige ramme for markedsovervågning skal 

håndhæves på en effektiv måde og koordineres bedre;
2. foreslår Kommissionen at etablere en fælles europæisk ramme for markedsovervågning;

3. opfordrer medlemsstaterne til at afsætte passende finansielle og menneskelige ressourcer 
til markedsovervågning; opfordrer Kommissionen til at lægge pres på, bistå og tilskynde 
medlemsstaterne til at øge ressourcerne til markedsovervågning; understreger, at 
svigtende markedsovervågningssystemer undergraver borgernes tillid til det indre 
marked;

4. understreger, at den økonomiske og finansielle krise ikke må bruges som en 
undskyldning for ikke at afsætte de nødvendige ressourcer til markedsovervågning;

5. understreger nødvendigheden af at udveksle bedste praksis blandt medlemsstaterne; 
opfordrer til fælles samarbejde, pooling af knowhow og udveksling af bedste praksis 
blandt markedsovervågningsmyndighederne; minder om betydningen af et samarbejde 
mellem told- og markedsovervågningsmyndighederne ved de ydre grænser med henblik 
på en passende kontrol af produkter, der føres ind i Fællesskabet;

6. foreslår, at der oprettes kontorer for uddannelse i produktsikkerhed, f.eks. i 
produktkontaktpunkterne, der kan fremme uddannelse og overføre information mellem de 
forskellige brancher;

7. opfordrer indtrængende Kommissionen til at etablere en offentlig database med 
oplysninger om forbrugerproduktsikkerhed med en platform for klager, som vil øge 
bevidstheden om farlige produkter på tværs af grænserne i det indre marked; kræver, at 
der indføres et statistisk system for ulykker, hvorfra der skal offentliggøres obligatoriske 
årlige rapporter koordineret og finansieret af Kommissionen, hvor medlemsstaterne skal 
rapportere om produkter, der har forårsaget ulykker på deres område;

Revision af direktivet om produktsikkerhed i almindelighed
Tilpasning af direktivet om produktsikkerhed i almindelighed og den nye 
lovgivningsmæssige ramme – en ny forordning om produktsikkerhed i almindelighed og 
markedsovervågning
8. støtter revisionen af direktivet om produktsikkerhed i almindelighed og kræver, at 

definitionerne i direktivet om produktsikkerhed i almindelighed tilpasses til forordningen 
om markedsovervågning med hensyn til definitioner og de erhvervsdrivendes 
forpligtelser;

9. kræver en tilpasning af kravene om sporbarhed i direktivet om produktsikkerhed i 
almindelighed og den nye lovgivningsmæssige ramme med henblik på at sikre et 
sammenhængende sporbarhedssystem;
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10. understreger vigtigheden af, at produkter, der frembyder alvorlige risici, defineres og 
vurderes ensartet i medlemsstaterne for at harmonisere sikkerhedsniveauet i hele EU og 
sporbarhedssystemet;

11. opfordrer indtrængende Kommissionen til at etablere et enkelt 
markedsovervågningssystem ved f.eks. at foreslå en ”forordning om produktsikkerhed i 
almindelighed og markedsovervågning”, der indeholder forordningen om 
markedsovervågning og det reviderede direktiv om produktsikkerhed i almindelighed, i et 
enkelt ajourført lovgivningsforslag, som omfatter både harmoniserede og ikke-
harmoniserede produkter;

Yderligere specifikke ændringer af direktivet om produktsikkerhed i almindelighed
12. insisterer på, at der medtages en fælles definition af “produkter, der virker tiltrækkende 

på børn”, i forbindelse med den igangværende revision af direktivet om produktsikkerhed 
i almindelighed og i den sektorspecifikke lovgivning om harmoniserede produkter; 
glæder sig over det arbejde, der er udført af en ad hoc-arbejdsgruppe om apparater, der 
virker tiltrækkende på børn; kræver mere gennemsigtighed i hele processen og ønsker at 
blive underrettet om de fremskridt, der er gjort hidtil;

13. finder det problematisk, at produkter, der betjenes af tjenesteydere, ikke er omfattet af det 
nuværende direktiv om produktsikkerhed i almindelighed, dvs. at de almindelige 
sikkerhedskrav gælder, når produktet håndteres af forbrugeren i tjenesteyderens lokaler, 
men ikke hvis det samme produkt betjenes af tjenesteyderen; understreger behovet for at 
få lukket dette hul i lovgivningen;

14. kræver en forenkling af EU-lovgivningen om produktsikkerhed og opfordrer til, at 
bestemmelserne om fødevareimitater medtages i det reviderede forslag;

15. kræver, at der indføres en henvisning til ”handicappede” (sammen med de allerede 
eksisterende henvisninger til ”børn” og ”ældre”), med henblik på at garantere 
sikkerheden for særlig udsatte forbrugere i bredest mulige forstand;

16. opfordrer Kommissionen til at medtage en forpligtelse for fabrikanterne til at foretage en 
risikoanalyse i designfasen; hvis der påvises risici, bør de fremgå af 
produktdokumentationen i forbindelse med markedsføringen;

EU-hasteforanstaltninger
17. er bekymret over hasteforanstaltningernes midlertidige karakter, da den fører til 

retsusikkerhed; understreger behovet for en mere effektiv lovgivningsramme, der giver 
mulighed for hurtig indgriben og pålidelige langsigtede løsninger, uden at politiske 
beslutninger uddelegeres til standardiseringsorganerne; direktivet om produktsikkerhed i 
almindelighed bør give mulighed for at fastlægge produktspecifikke regler uden 
begrænsninger med hensyn til indhold og anvendelsesperiode;

Sporbarhed
18. understreger, at produkter, der frembyder alvorlige risici, skal tilbagetrækkes eller 

tilbagekaldes definitivt fra markedet så hurtigt som muligt, og at der skal sikres 
sporbarhed gennem hele forsyningskæden;

19. kræver en effektiv håndhævelse af de identifikationsprocedurer, der allerede findes; 
opfordrer Kommissionen til at vurdere og evaluere brugen af ny teknologi, f.eks. 
radiofrekvensidentifikation (RFID), teknologitags og nanotrykt intelligent emballage, 
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men er af den opfattelse, at brugen af sådanne teknologier ikke bør bringe forbrugernes 
privatliv og sikkerhed i fare;

RAPEX
20. anerkender, at RAPEX er et nyttigt og effektivt værktøj til formidling af oplysninger 

blandt medlemsstaterne om de foranstaltninger, der træffes med hensyn til farlige 
produkter (produkter, der frembyder alvorlige risici), men værktøjet kan forbedres 
yderligere;

21. opfordrer Kommissionen til at give fagfolk, der beskæftiger sig med produktsikkerhed, 
forbrugerorganisationer og nationale myndigheder adgang til alle relevante oplysninger;

22. glæder sig over de nye RAPEX-retningslinjer, der er med til at forbedre forvaltningen af 
RAPEX; opfordrer Kommissionen til at tilpasse den nye risikovurderingsmetode til dem, 
der gælder for harmoniserede forbrugerprodukter, med henblik på at bistå 
markedsovervågningsmyndighederne i deres arbejde;

23. er især bekymret over, at der hvert år er et stigende antal RAPEX-meddelelser om 
produkter af kinesisk oprindelse, som står for mere end halvdelen af RAPEX-
meddelelserne, hvorved det i 20 % af tilfældene ikke synes muligt at identificere 
fabrikanterne af de pågældende produkter; kræver derfor en øget international indsats og 
glæder sig over samarbejdet mellem EU, Kina og USA om produktsporbarhedsstrategier;
bifalder alle former for støtte, uddannelse og seminarer, der organiseres af 
myndighederne i EU og Kina for at forbedre produktsikkerheden;

Online-salg og told
24. er bekymret over de vanskeligheder, som markedsovervågningsmyndighederne støder på, 

når de skrider ind mod farlige produkter (produkter, der frembyder alvorlige risici), der 
sælges online;

25. glæder sig over Kommissionens Told 2013-projekt inden for produktsikkerhed, som vil 
give retningslinjer for toldkontrol i EU, opfordrer indtrængende Kommissionen til at 
levere konkrete redskaber for toldmyndighederne til at tackle de udfordringer, der er 
forbundet med en tilstrækkelig kontrol af importerede produkter, og kræver et yderligere 
styrket samarbejde mellem de retshåndhævende myndigheder;

26. opfordrer Kommissionen og medlemsstaternes myndigheder til at sikre en ordentlig 
uddannelse af personalet, således at produkter, der frembyder en risiko, kan opdages i
større omfang; opfordrer indtrængende til et bedre samarbejde mellem told- og 
markedsovervågningsmyndighederne, inden produkter frigives på markedet;

Standardisering
27. understreger behovet for, at markedsovervågningsmyndighederne deltager fuldt ud i 

processen med udvikling af standarder, da dette er en egnet metode til at sikre, at en 
frivillig anvendelse af standarder øger forbrugernes sikkerhed;

28. opfordrer indtrængende til, at de gældende procedurer for fastlæggelse af europæiske 
standarder forbedres, så det sikres, at der rettidigt og effektivt reageres på nye eller nyligt 
konstaterede risici; undrestreger dog, at nye eller ændrede procedurer også bør være 
undergivet Parlamentets kontrol; understreger, at Parlamentet også bør have ret til at 
kontrollere procedurerne for overtagelse/anvendelse af internationale, ikke-europæiske og 
andre standarder;
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29. kræver, at standardiseringen begrænses til en tilvejebringelse af tekniske metoder til at 
opnå, at en politisk beslutning følges, eller til at evaluere, om dette er tilfældet; politiske 
spørgsmål, som har en direkte indvirkning på beskyttelsen af forbrugernes velfærd, bør 
behandles på det politiske plan og ikke uddelegeres til standardiseringsorganerne;

30. kræver, at der indføres en beskyttelsesprocedure, som giver medlemsstaterne mulighed 
for at gøre formel indsigelse mod en standard (såsom artikel 14 i legetøjsdirektivet 
2009/48/EF); det bør være muligt at anvende en beskyttelsesprocedure, selv før en 
standard er nævnt i EU-Tidende;

31. opfordrer Kommissionen til at tage yderligere skridt snarest muligt, så de nødvendige 
revisioner kan foretages, hvilket vil være afgørende for forbrugernes sikkerhed;

°
°       °

32. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter.
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BEGRUNDELSE

Indledning

Et velfungerende indre marked vil også være ensbetydende med sikre produkter og 
forbrugertillid. Vi må ikke miste fokus på forbrugernes sikkerhed i bestræbelserne på at opnå 
fri bevægelighed og et stadig mere varieret udbud af produkter på markedet.  

Når man ser på produktsikkerheden generelt, kan der i løbet af det sidste årti konstateres 
fremskridt med hensyn til produktsikkerheden i EU. Både regeringerne og virksomhederne 
tager ansvar med henblik på at opnå sikrere produkter, og der har på grund af EU-lovgivning 
været en fælles tilgang til produktkrav, som har forbedret produkternes generelle sikkerhed på 
det indre marked.

Selv om der er sket fremskridt, er der stadig mulighed for forbedringer, som der må tages fat 
på, for hvis man svigter på dette område, kan det bringe forbrugernes sikkerhed eller somme 
tider sågar deres liv i fare. 

Hvert år sker der dødsulykker, f.eks. når børn bruger produkter, der enten er udformet eller 
bliver benyttet på en usikker måde. Et af de seneste eksempler vedrører gardiner, hvor børn er 
blevet kvalt i snore, der skal benyttes til at trække gardinet op og ned. Således som den 
nuværende lovgivning er bygget op, kan denne type produkter ikke standses eller ændres 
hurtigt, selv om de falder ind under direktivet om produktsikkerhed i almindelighed. Der 
kræves en standard for at få produktet ændret, og proceduren for at få fastlagt en standard er 
for tidskrævende med den nuværende lovgivning. De pågældende gardiner er derfor fuldt 
lovlige, og forbrugerne kan købe dem i mange forretninger i hele Europa.

Ordføreren ønsker at understrege betydningen af en revision af den nuværende EU-lovgivning 
om produktsikkerhed, således at usikre produkter kan lokaliseres og standses. 

Direktiv 2001/95/EF om produktsikkerhed i almindelighed, der fastlægger de generelle 
sikkerhedskrav for produkter, blev vedtaget for næsten ti år siden og trænger til en revision. 

Der er også behov for en revision af direktivet om produktsikkerhed i almindelighed for at 
bringe det i overensstemmelse med den nye lovgivningsmæssige ramme, der blev vedtaget i
juli 2008, så man ikke går på kompromis med målsætningen om at opnå et sammenhængende
indre marked for både harmoniserede og ikke-harmoniserede produkter og sikre en 
omfattende beskyttelse af forbrugernes interesser.

I deres nuværende form overlapper den nye lovgivningsmæssige ramme og direktivet om 
produktsikkerhed i almindelighed delvis hinanden. Der er behov for at undersøge, hvordan det 
sikres, at der er sammenhæng mellem harmoniserede og ikke-harmoniserede produkter, med 
henblik på at sikre en optimal beskyttelse af forbrugerne og fuld gennemsigtighed for 
producenterne. Det er derfor vigtigt at sikre, at der ikke fremover er to overlappende lag af 
forskellige markedsovervågningsregler, der finder anvendelse på harmoniserede produkter, alt 
efter om de er forbrugerprodukter eller ej. Endvidere indeholder både den nye 
lovgivningsmæssige ramme og direktivet om produktsikkerhed i almindelighed horisontale 
bestemmelser, der gælder ved siden at de sektorspecifikke harmoniseringsdirektiver i 
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overensstemmelse med princippet om "lex specialis". Den relevante lovgivningsmæssige 
ramme består i så fald af alle tre elementer, nemlig den nye lovgivningsmæssige ramme, 
direktivet om produktsikkerhed i almindelighed og de sektorspecifikke 
harmoniseringsdirektiver. Denne kompleksitet må revideres og løses.

Markedsovervågning er tæt forbundet med produktsikkerhed, da det er et vigtigt element i 
bestræbelserne på at sikre, at produkter opfylder de krav, der er fastlagt i den relevante EU-
harmoniseringslovgivning, og ikke skader almene interesser på nogen måde. 
Markedsovervågningen er åbenbart en stor udfordring for flere medlemsstater, da de ikke 
synes at afsætte de nødvendige ressourcer til en effektiv markedsovervågning. Dette er en 
meget bekymrende tendens, der underminerer bestræbelserne på at opnå større 
produktsikkerhed. 

Centrale spørgsmål for ordføreren

Revision af direktivet om produktsikkerhed i almindelighed og tilpasning til den nye 
lovgivningsmæssige ramme
Ordføreren understreger behovet for en revision af direktivet om produktsikkerhed i
almindelighed med henblik på at få ajourført de generelle regler om sikkerhedskrav for 
produkter og tilpasse lovgivningen til den nye lovgivningsmæssige ramme. Ordføreren 
anerkender de lovgivningsmæssige forskelle mellem direktivet om produktsikkerhed i 
almindelighed og den nye lovgivningsmæssige ramme og noterer sig, at der er områder, som 
de to stykker lovgivning ikke dækker, og andre områder, hvor de overlapper hinanden. Der er
derfor behov for en tilpasning, så der ikke opstår tvivl hos de relevante 
markedsovervågningsmyndigheder.  

Styrkelse af markedsovervågningen
Ordføreren tager også fat på behovet for at styrke markedsovervågningen og kræver større og 
bedre håndhævelse af de gældende regler. Der er også brug for yderligere udveksling af viden 
og erfaringer mellem medlemsstaterne, således at den bedste praksis for markedsovervågning 
kan udbredes i hele EU. Dette vil føre til et marked, hvor forbrugerne kan føle sig sikre, og 
gøre det klarere for virksomhederne, hvilke regler der gælder i EU. Medlemsstaterne 
opfordres derfor til at afsætte tilstrækkelige ressourcer til den nødvendige 
markedsovervågning.

Med henblik på at harmonisere sikkerhedsniveauet i EU og styrke markedsovervågningen er 
det også en af ordførerens hovedvisioner at indføre en ”forordning om produktsikkerhed i 
almindelighed og markedsovervågning”, der omfatter harmoniserede og ikke-harmoniserede 
produkter i en enkelt retsakt.

Sporbarhed
Hvad angår specifikke ændringer af direktivet om produktsikkerhed i almindelighed foreslår 
ordføreren, at der tages konkrete skridt med hensyn til sporbarhed. Når man støder på usikre 
produkter et sted i Europa, er det vigtigt, at de relevante myndigheder kan stoppe produkterne 
og tvinge virksomhederne til at tilbagekalde eller tilbagetrække produkterne fra det 
europæiske marked. Dette vil skabe større tillid hos forbrugerne, når det gælder om at købe 
produkter på det europæiske marked. Desuden foreslås det, at der oprettes en database med 
oplysninger om forbrugerproduktsikkerhed, således at de europæiske forbrugere og 
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virksomheder kan udveksle oplysninger og erfaringer vedrørende usikre produkter og føre 
statistik over de typer af produkter, der forårsager flest ulykker.

Ordføreren hilser nye initiativer og teknologier til sporing af produkter velkommen. De vil 
gøre det muligt for myndighederne, virksomheder og forbrugere at lokalisere produkter, som 
har vist sig at være usikre, efter at de er kommet ind på det europæiske marked. Ordføreren 
understreger samtidig, at sporbarhed ikke må krænke privatlivets fred. Hvad angår samarbejde 
om sporbarhed foreslår ordføreren større adgang til oplysningerne i RAPEX-systemet for 
fagfolk, der beskæftiger sig med produktsikkerhed, forbrugerorganisationer og nationale 
myndigheder kombineret med den mere generelle udveksling af oplysninger, der foreslås i 
forbindelse med den ovennævnte database.

Udsatte forbrugere
Ordføreren foreslår også, at der sættes fokus på de mest udsatte forbrugere på det indre 
marked, nemlig børn, ældre og handicappede. EU har et særligt ansvar over for disse grupper 
– også når det drejer sig om produktsikkerhed. 

Produkter, der virker tiltrækkende på børn
Ordføreren ønsker at fremhæve beskyttelsen af børn i forbindelse med, at der fokuseres på at 
styrke såvel kravene til produktsikkerhed som markedsovervågningen. Produkter til børn og 
produkter, som virker tiltrækkende på børn, er to områder, som ordføreren i særlig grad 
fokuserer på.

Øget fokus på produktsikkerhed på et tidligt stadium
Med henblik på at minimere risikoen for, at usikre produkter bringes på markedet, foreslår 
ordføreren, at der indføres en forpligtelse for fabrikanterne til at foretage en risikoanalyse i 
designfasen. Dette vil give øget fokus på produktsikkerheden på et tidligt stadium i 
produktudviklingen og forebygge mange af de tragiske ulykker, der sker i dag. Ordførerens 
vision er, at det reviderede direktiv om produktsikkerhed i almindelighed vil føre til, at 
producenterne ikke blot reagerer og forsøger at begrænse skaden, når der sker ulykker, men i 
stedet på et tidligere stadium tænker sig om og bliver opmærksomme på faldgruber til gavn 
for både producenter og forbrugere.

Ordføreren foreslår også, at der oprettes et kontor for uddannelse i sikre produkter i 
tilknytning til produktkontaktpunkterne i medlemsstaterne i stil med det, der er ved at blive 
oprettet i USA. Kontoret skal fremme uddannelsen af fabrikanter, myndigheder, forbrugere 
osv. angående produktsikkerhed.

Produktsikkerhed i et globalt perspektiv
Globaliseringen er også et aspekt, der tages op i betænkningen. I en stadig mere globaliseret 
verden, hvor stadig flere produkter stammer fra udlandet – især Kina – hilser ordføreren et 
internationalt samarbejde om produktsikkerhed velkommen. EU vil i samarbejde med sine 
handelspartnere kunne sætte effektivt fokus på produkters sikkerhed og deres sporbarhed, 
inden de kommer på det europæiske marked

Online-handel
Der fokuseres også på produkter, der sælges online. Stadig flere produkter handles på 
internettet på tværs af de europæiske grænser. Ordføreren stræber efter fælles regler om 
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sikkerheden for produkter, der sælges online, for at styrke forbrugertilliden og gøre 
internetmarkedet mere gennemsigtigt og tilgængeligt for virksomhederne.

Standardisering - inddragelse af producenter
Endelig bør markedsovervågningsmyndighederne i forbindelse med udvekslingen af bedste 
praksis deltage aktivt i udarbejdelsen af standarder, da dette er et passende middel til at sikre, 
at det er muligt at håndhæve standarderne i medlemsstaterne.


