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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om 
forbrugerproduktsikkerhed og om ophævelse af Rådets direktiv 87/357/EØF og direktiv 
2001/95/EF
(COM(2013)0078 – C7-0042/2013 – 2013/0049(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2013)0078),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 
Parlamentet (C7-0042/2013),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 22. maj 
20131,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og 
udtalelser fra Udvalget om International Handel, Økonomi- og Valutaudvalget, Udvalget 
om Industri, Forskning og Energi og Retsudvalget (A7-0000/2013),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
de nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 1

                                               
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.



PR\941359DA.doc 5/55 PE513.309v02-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2001/95/EF af 3. december 2001 om 
produktsikkerhed i almindelighed
foreskriver, at forbrugerprodukter skal 
være sikre, og at medlemsstaternes 
markedsovervågningsmyndigheder skal 
træffe foranstaltninger mod farlige 
produkter og udveksle oplysninger herom 
gennem fællesskabssystemet for hurtig 
udveksling af oplysninger (Rapex). Det er 
nødvendigt at foretage en gennemgribende 
revision af direktiv 2001/95/EF for at 
forbedre direktivets funktion og for at sikre 
overensstemmelse med udviklingen i EU-
lovgivningen for så vidt angår 
markedsovervågning, de erhvervsdrivendes 
forpligtelser og standardisering. Af 
klarhedshensyn bør direktiv 2001/95/EF 
ophæves og afløses af nærværende 
forordning.

(1) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2001/95/EF af 3. december 2001 om 
produktsikkerhed i almindelighed
fastlægger de grundlæggende krav for 
produkter på det indre marked for, at 
forbrugerprodukter skal være sikre, og at 
medlemsstaternes 
markedsovervågningsmyndigheder skal 
træffe effektive foranstaltninger mod 
farlige produkter og udveksle oplysninger 
herom gennem fællesskabssystemet for 
hurtig udveksling af oplysninger (Rapex).
Det er nødvendigt at foretage en 
gennemgribende revision af direktiv 
2001/95/EF for at forbedre direktivets 
funktion og for at sikre overensstemmelse 
med udviklingen i EU-lovgivningen for så 
vidt angår markedsovervågning, de 
erhvervsdrivendes forpligtelser og 
standardisering. Af klarhedshensyn bør 
direktiv 2001/95/EF ophæves og afløses af 
nærværende forordning.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) En forordning er det mest 
hensigtsmæssige juridiske instrument, idet 
der med forordningen fastsættes klare og 
detaljerede bestemmelser, som ikke giver 
mulighed for uensartet gennemførelse i 
medlemsstaterne. En forordning sikrer, at 
lovkravene gælder samtidigt i hele 
Unionen.

(2) En forordning er det mest 
hensigtsmæssige juridiske instrument, idet 
der med forordningen fastsættes klare og 
detaljerede bestemmelser, som ikke giver 
mulighed for uensartet gennemførelse og 
anvendelse i medlemsstaterne. En 
forordning sikrer, at lovkravene gælder 
samtidigt i hele Unionen.

Or. en
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Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Denne forordning skal bidrage til at nå 
de mål, der er omhandlet i artikel 169 i 
TEUF. Den bør især tage sigte på at sikre 
et velfungerende indre marked for så vidt 
angår produkter bestemt for forbrugerne, 
ved at der fastsættes ensartede 
bestemmelser vedrørende et almindeligt 
sikkerhedskrav, vurderingskriterier og de 
erhvervsdrivendes forpligtelser. Da 
reglerne om markedsovervågning, 
herunder regler for Rapex, er fastsat ved 
forordning (EU) nr. […/…] [om 
markedsovervågning af produkter], som 
også finder anvendelse på produkter, der 
er omfattet af nærværende forordning, er 
der ikke behov for yderligere 
bestemmelser om markedsovervågning 
eller Rapex i denne forordning.

(3) For at sikre et højt 
forbrugerbeskyttelsesniveau bør Unionen 
bidrage til at forbedre forbrugernes 
sikkerhed og sundhed. I denne forbindelse 
er forordningen afgørende for at nå det 
grundlæggende mål for et indre marked 
for sikre produkter og samtidig bidrage til 
at nå de mål, der er nævnt i artikel 169 i
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (TEUF).

Or. en

Denne formulering svarer til betragtning 4 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/95/EF om produktsikkerhed i almindelighed.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Denne forordning bør især tage sigte 
på at sikre et velfungerende indre marked 
for så vidt angår produkter bestemt for 
forbrugerne, ved at der fastsættes 
ensartede bestemmelser vedrørende et 
almindeligt sikkerhedskrav, 
vurderingskriterier og de 
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erhvervsdrivendes forpligtelser. Da 
reglerne om markedsovervågning, 
herunder regler for Rapex, er fastsat ved 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. […/…] [om 
markedsovervågning af produkter]* er 
der ikke behov for yderligere 
bestemmelser om markedsovervågning 
eller Rapex i denne forordning
__________________
* EUT: Indsæt venligst nummer, data og 
reference for forordning om 
produktsikkerhed og markedsovervågning 
(COD 2013/0048).

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 3 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3b) Forbrugersikkerhed afhænger i vid 
udstrækning af en aktiv kontrol med 
overholdelsen af Unionens 
produktsikkerhedskrav. 
Markedsovervågningsaktiviteterne på 
nationalt plan og EU-plan bør forbedres 
løbende og bør være mere effektive for at 
imødekomme de stadigt skiftende 
udfordringer på et globalt marked og en 
stadig mere kompleks forsyningskæde. 
Svigtende markedsovervågningssystemer 
kan forårsage konkurrenceforvridning, 
bringe forbrugernes sikkerhed i fare og 
undergrave borgernes tillid til det indre 
marked. Medlemsstaterne bør derfor 
fastlægge systematiske strategier for at 
sikre et mere effektivt markedstilsyn og 
andre kontrolaktiviteter, og de bør sikre, 
at disse er gennemskuelige for 
offentligheden og de berørte parter.
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Or. en

Denne formulering svarer til betragtning 24 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/95/EF om produktsikkerhed i almindelighed.

Begrundelse

Produktsikkerhed og markedsovervågning skal supplere hinanden med henblik på at styrke 
det indre marked. Det er således nødvendigt at fastsætte strenge krav til markedstilsyn og at 
prioritere dette i fremtiden.

Ændringsforslag 6

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 alle produkter, der anvendes 
af, 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 af en 
tjenesteyder.

Or. en

Begrundelse

For at sikre klarhed flyttes undtagelserne til æf 9.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Produkter, som udelukkende er 
bestemt til erhvervsmæssig brug, men som 
efterfølgende er kommet ind på 
forbrugermarkedet, bør være omfattet af 
denne forordning, da de kan udgøre risici 
for forbrugerens sikkerhed og sundhed, 
når de anvendes under rimeligt 
forudsigelige betingelser.

Or. en

Denne formulering svarer til betragtning 10 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/95/EF om produktsikkerhed i almindelighed.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 6 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6b) Udstyr betjent af en tjenesteyder, med 
hvilket forbrugerne rejser, bør være 
udelukket fra denne forordnings 
anvendelsesområde, idet sådant udstyr 
skal reguleres i sammenhæng med 
sikkerheden ved den leverede 
tjenesteydelse.

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 6 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6c) Selv om denne forordning omfatter 
produktsikkerhed i forbindelse med 
levering af tjenesteydelser, er der stadig et 
behov for EU-lovgivning med hensyn til 
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de generelle sikkerhedskrav for 
forbrugertjenester, da sikkerheden i 
forbindelse med forbrugertjenester ikke er 
omfattet af nogen EU-lovgivning. På 
grund af den nuværende forskellige 
tilgang til sikkerhed i forbindelse med 
forbrugertjenester blandt 
medlemsstaterne bør Kommissionen 
vurdere og undersøge mulighederne for at 
indføre en horisontal EU-ramme for 
sikkerhed i forbindelse med 
forbrugertjenester.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen skal i nærmeste fremtid præsentere en lovramme for sikkerhed i forbindelse 
med tjenesteydelser, eftersom den nuværende situation har skabt et juridisk tomrum. En fælles 
forordning om spørgsmålet skal supplere medtagelsen af produkter, som forbrugerne 
udsættes for i forbindelse med en tjenesteydelse, under denne forordnings 
anvendelsesområde.

Ændringsforslag 10

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 
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.

(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 bred, horisontal 
lovgivningsramme for sådanne produkter 
og for at udfylde hullerne i og supplere 
bestemmelserne i gældende eller 
kommende specifik lovgivning, navnlig 
med henblik på at opnå et højt niveau for 
beskyttelse af forbrugernes sikkerhed og 
sundhed, jf. artikel 114, 169 og 191 i 
TEUF.
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Or. en

Denne formulering svarer til betragtning 5 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/95/EF om produktsikkerhed i almindelighed.

Begrundelse

Denne forordning skal fortsat fungere som et "sikkerhedsnet" for produktsikkerhed, som det i 
øjeblikket er understreget i direktivet om produktsikkerhed i almindelighed, når den gælder 
tilfælde, hvor der mangler mere specifikke sikkerhedsbestemmelser i EU-lovgivningen, og 
herigennem sikre sikkerheden for alle produkter, der markedsføres.

Ændringsforslag 11

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 
anvendelsesområdet for de forskellige dele 
af forordningen være klart afgrænset fra 
sektorspecifik EU-
harmoniseringslovgivning. Mens det 
almindelige produktsikkerhedskrav og de 
dertil knyttede bestemmelser i denne 
forordnings kapitel I 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.

Or. en

Begrundelse

Redaktionel afklaring.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 10
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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. online salg.

Or. en

Denne formulering svarer til betragtning 7 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/95/EF om produktsikkerhed i almindelighed.

Begrundelse

Præcisering for at understrege medtagelsen af online salg i denne forordnings 
anvendelsesområde.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) I betragtning af antallet af 
produkter fra tredjelande, der købes 
online af forbrugerne, som måske ikke er 
i overensstemmelse med de europæiske 
standarder og dermed er til fare for 
forbrugernes sikkerhed og sundhed, bør 
Kommissionen fokusere på at styrke 
forbrugernes tillid til e-handel gennem 
uddannelse og oplysningskampagner. 
Kommissionen bør også undersøge 
muligheden for at indføre et e-
tillidsmærke, hvormed fabrikanten på sin 
hjemmeside angiver, at han er bekendt 
med bestemmelserne og kravene i denne 
forordning.

Or. en
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Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Denne forordning bør finde 
anvendelse på brugte produkter, der 
kommer ind i forsyningskæden på ny i 
forbindelse med erhvervsvirksomhed, 
bortset fra brugte produkter, som 
forbrugeren ikke med rimelighed kan 
forvente opfylder de mest avancerede 
sikkerhedsstandarder, såsom antikviteter.

(11) Denne forordning bør finde 
anvendelse på brugte produkter, der 
kommer ind i forsyningskæden på ny i 
forbindelse med erhvervsvirksomhed,
forudsat at de er blevet markedsført som 
sådan, og på brugte produkter, der 
oprindeligt er markedsført efter denne 
forordnings ikrafttrædelse, bortset fra 
brugte produkter, som forbrugeren ikke
med rimelighed kan forvente opfylder de 
mest avancerede sikkerhedsstandarder, 
såsom antikviteter

Or. en

Begrundelse

Der må ikke herske juridisk usikkerhed med hensyn til lovgivnings tilbagevirkende kraft for så 
vidt angår brugte produkter.

Ændringsforslag 15

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 

(12) Denne forordning bør også finde 
anvendelse på, og dermed forbyde 
markedsføring, import og fremstilling 
eller eksport af, 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 
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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.

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

Begrundelse

Eftersom denne forordning ophæver direktiv 87/357/EØF om fødevarekopiprodukter og 
omsætter dette i aspekter vedrørende vurdering af produkter (Artikel 6, litra e), i denne 
forordning), er det uklart, hvorvidt markedsføring, import og fremstilling eller eksport af 
fødevarekopiprodukter fortsat vil være forbudt. Med dette ændringsforslag vil forbuddet som 
anført i direktiv 87/357/EØF fortsætte i denne forordning.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Forsigtighedsprincippet, som fastsat 
i artikel 191, stk. 2, i TEUF, og beskrevet 
bl.a. i Kommissionens meddelelse om 
forsigtighedsprincippet af 2. februar 2000, 
er et grundlæggende princip for 
produktsikkerhed og for forbrugernes 
sikkerhed, og der bør tages behørigt 
hensyn hertil ved vurderingen af et 
produkts sikkerhed.

Or. en

Se meddelelse fra Kommissionen om forsigtighedsprincippet af 2. februar 2000, 
(KOM(2000)0001).

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Betragtning 13 b (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13b) Forsigtighedsprincippet spiller en 
grundlæggende rolle for 
forbrugerbeskyttelse i Unionens 
retspraksis. Især bør princippet fortolkes i 
lyset af Rettens dom afsagt den 26. 
november 2002 i de forenede sager 
T-74/00 m.fl., Artedogan GmbH m.fl. mod 
Kommissionen for De Europæiske 
Fællesskaber1 hvor det blev fastslået, at 
selvom forsigtighedsprincippet i TEUF 
kun er nævnt i forbindelse med 
miljøpolitikken, så er det bredere 
anvendeligt og bør anvendes med henblik 
på at sikre et højt niveau for beskyttelse af 
sundhed, forbrugersikkerhed og miljø.
__________________
1 [2002] ECR II-04045.

Or. en

(Se Retten i Første Instans dom af 26. november 2002 i de forenede sager T-74/00, T-76/00, 
T-83/00 til T-85/00, T-132/00, T-137/00 og T-141/00)).

Begrundelse

I dommen af de forenede sager T-74/00 m.fl. fremhæves det, især i punkt 181-186, at 
forsigtighedsprincippet er et horisontalt princip, der skal anvendes til mere end blot 
miljøpolitikken.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Betragtning 13 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13c) Nærværende forordning bør tage 
hensyn til de såkaldte "produkter, der 
virker tiltrækkende på børn", hvis design 
på nogen måde ligner ting, der 
almindeligvis vides at virke tiltrækkende 
på eller være beregnet til børn. Navnlig 
bør begrebet produkter, der virker 
tiltrækkende på børn, tages i betragtning 



PE513.309v02-00 16/55 PR\941359DA.doc

DA

ved vurderingen af et produkts sikkerhed.

Or. en

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Betragtning 13 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13d) Ved vurderingen af et produkts 
sikkerhed bør der tages særlige hensyn, 
hvis produktet har medført skader, der er 
anmeldt i den fælleseuropæiske database
over personskader som fastlagt i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. [... / ... af ... om markedsovervågning 
af produkter] *.
__________________
* EUT: Indsæt venligst nummer, data og 
reference for forordning om 
produktsikkerhed og markedsovervågning 
(COD 2013/0048).

Or. en

Begrundelse

Etableringen af en fælleseuropæisk database over personskader bør medtages i en kommende 
forordning om markedsovervågning af produkter (COM(2013)0075).

Ændringsforslag 20

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 

(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 
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sikkerhed, formodes at være sikkert i 
henhold til denne forordning.

sikkerhed, formodes at være sikkert i 
henhold til denne forordning, forudsat at 
der er taget behørigt hensyn til 
forsigtighedsprincippet.

Or. en

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Erfaringerne viser, at CE-
mærkning fejlagtigt giver forbrugerne det 
indtryk, at produktet er blevet godkendt af 
myndighederne som værende sikker for 
forbrugerne. CE+-mærkningen, som 
angiver, at produktet er blevet testet og 
fundet i overensstemmelse med de 
sikkerhedskrav, der er fastsat i denne 
forordning, af en akkrediteret, uafhængig 
tredjepartsorgan med kompetence i at 
vurdere sikkerheden af det specifikke 
produkt, tydeliggør, at den oprindelige 
CE-mærkning er fabrikantens angivelse 
af overensstemmelse. CE+-mærkningen 
bør klart over for forbrugerne angive, at 
produktet er blevet testet som værende 
sikkert af et kompetent organ, og skal ses 
som et supplement til den nuværende CE-
mærkning.

Or. en

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) De erhvervsdrivende bør, i (15) De erhvervsdrivende bør, i 
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overensstemmelse med deres respektive 
roller i forsyningskæden, være ansvarlige 
for, at produkter er i overensstemmelse 
med lovgivningen, således at der sikres et 
højt niveau for beskyttelse af forbrugernes 
sundhed og sikkerhed.

overensstemmelse med deres respektive 
roller i forsyningskæden, være ansvarlige 
for, at produkter er i overensstemmelse 
med lovgivningen, således at der sikres et 
højt niveau for beskyttelse af forbrugernes 
sundhed og sikkerhed. Der bør i denne 
forbindelse være en nøje tilpasning til 
bestemmelserne om erhvervsdrivendes 
forpligtelser i Europa-Parlamentets og 
Rådets afgørelse nr. 768/2008/EF af 
9. juli 2008 om fælles rammer for 
markedsføring af produkter1, da en sådan 
vil give lige vilkår for så vidt angår 
forpligtelserne for de erhvervsdrivende, 
der er omfattet af den harmoniserede 
lovgivning, og dem, der er omfattet af den 
ikkeharmoniserede lovgivning i denne 
forordning.
__________________
1 EUT L 218 af 13.8.2008, s. 82.

Or. en

Begrundelse

Ved at skabe en nøje tilpasning af bestemmelserne om erhvervsdrivendes forpligtelser, bør 
der kun være redaktionelle ændringer i bestemmelserne i denne forordning vedrørende dette 
spørgsmål med henblik på at få bestemmelserne i afgørelsen gennemført så klart som muligt.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) Fabrikanterne bør sikre, at de 
produkter, de markedsfører, er udformet 
og fremstillet i overensstemmelse med de i 
denne forordning fastsatte 
sikkerhedskrav. For at tydeliggøre 
fabrikantens forpligtelser og for at 
minimere de tilknyttede administrative 
byrder bør Kommissionen fastlægge 
almindelige risikovurderingsmetoder på 
EU-plan for produkter og skabe 
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brugervenlige elektroniske værktøjer til 
analyse af risici. Metoden, der bygger på 
bedste praksis og input fra interessenter, 
bør etablere et effektivt redskab til 
risikovurdering, som producenterne kan 
bruge i forbindelse med produktdesign.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens flerårige plan, der blev fremlagt sammen med forslaget til forordning om 
forbrugerproduktsikkerhed, forudser en fælles tilgang til risikovurdering. For at få det fulde 
udbytte af metoden bør fabrikanterne være forpligtet til at integrere metoden i 
projekteringsarbejdet for produkter. Kommissionen bør stille et elektronisk vurderingsværktøj 
til rådighed for de erhvervsdrivende og markedsovervågningsmyndighederne.

Ændringsforslag 24

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 på produktet 
eller på produktets emballage har 
kontrolleret angivelsen af navn, mærke 
eller adresse, hvor producenten og 
importøren kan kontaktes, samt 
påførelsen 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 producenten 
eller importøren ikke har opfyldt deres 
forpligtelser.

Or. en

Se formuleringen i Kommissionens dokument om direktivet om sikkerhedskrav til legetøj 
(2009/48/EF) – et vejledende dokument af 11. september 2011, s. 146.
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Begrundelse

Det bør understreges, at forhandleren ikke er forpligtet til at kontrollere hvert produkt 
individuelt. Med denne betragtning forklares bestemmelserne om forhandlerens forpligtelser 
uden at ændre ordlyden af den pågældende artikel.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20a) Globalisering, øget outsourcing og 
væksten i den internationale handel 
betyder, at flere produkter bliver handlet 
på markeder over hele verden, og i den 
forbindelse er et tæt samarbejde mellem 
globale reguleringsmyndigheder og andre 
interessenter på området for 
produktsikkerhed for forbrugere 
afgørende for at håndtere udfordringerne 
i forbindelse med komplekse 
forsyningskæder og større 
handelsmængder. Især bør 
Kommissionen opfordres til at fremme 
sikkerhedsbegrebet i forbindelse med 
design af produkter gennem bilateralt 
samarbejde med tredjelandes 
markedsovervågningsmyndigheder.

Or. en

Se Europa-Parlamentets beslutning af 8. marts 2011 om revision af direktivet om 
produktsikkerhed i almindelighed og markedsovervågning (2010/2085(INI)).

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Betragtning 20 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20b) De nuværende sporbarhedssystemer 
og identifikationsprocedurer bør effektivt 
styrkes og forbedres. Det er i denne 
henseende nødvendigt med vurderinger 



PR\941359DA.doc 21/55 PE513.309v02-00

DA

og evalueringer af anvendelsen af 
eksisterende teknologier.

Or. en

Se § 23 i Europa-Parlamentets beslutning af 8. marts 2011 om revision af direktivet om 
produktsikkerhed i almindelighed og markedsovervågning (2010/2085(INI)).

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Betragtning 20 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20c) For at forbedre sporbarheden i 
fremtiden bør Kommissionen vurdere, 
hvordan anvendelsen af specifikke track-
and-trace-teknologier og 
produktautentificeringsteknologier kan 
lettes. I denne vurdering bør de 
teknologier, der er underlagt vurderingen, 
bl.a. sikre produktsikkerhed, forbedre 
sporingsmekanismer og undgå at pålægge 
de erhvervsdrivende unødvendige 
administrative byrder for således at 
forhindre, at omkostningerne herved 
væltes over på forbrugerne.

Or. en

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Betragtning 20 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20d) For at fastlægge, for hvilke 
specifikke produkter de erhvervsdrivende, 
der markedsfører og stiller disse 
produkter til rådighed på markedet, skal 
etablere eller tilslutte sig et 
sporbarhedssystem, bør Kommissionen 
først og fremmest tage hensyn til arten af 
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den skade, som blev anmeldt i den 
fælleseuropæiske database over 
personskader, og antallet af meddelelser i 
Rapex-systemet samt alvoren af de 
anmeldte risici. Kommissionen bør i 
øvrigt inddrage relevante aktører, navnlig 
det europæiske 
markedsovervågningsforum, som blev 
oprettet ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. [.. / .. om 
markedsovervågning af produkter]*
__________________
* EUT: Indsæt venligst nummer, data og 
reference for forordning om 
produktsikkerhed og markedsovervågning 
(COD 2013/0048).

Or. en

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Betragtning 20 e (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20e) Med udgangspunkt i etableringen af 
nationale kontaktpunkter i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 764/2008 af 9. juli 2008 om 
procedurer for anvendelsen af visse 
nationale tekniske forskrifter på 
produkter, der markedsføres lovligt i en 
anden medlemsstat1, bør kontaktpunkter 
for produktsikkerhed fungere som 
informationscentre i medlemsstaterne for 
de erhvervsdrivende, hvor de kan modtage 
vejledning og uddannelse om 
produktsikkerhedskrav og -lovgivning.
__________________
1 EUT L 218 af 13.8.2008, s. 21.

Or. en



PR\941359DA.doc 23/55 PE513.309v02-00

DA

Ændringsforslag 30

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) Angivelse af oprindelsen er et 
nødvendigt supplement til de i denne 
forordning fastsatte grundlæggende 
sporbarhedskrav vedrørende fabrikantens 
navn og adresse. Endvidere 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, hvor 
den angivne adresse er en anden end det 
faktiske fremstillingssted, hvor 
fabrikantens navn og adresse mangler 
helt, eller fordi adressen var på 
emballagen, der ikke længere forefindes.
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. en

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) Angivelsen af produktets oprindelse 
vil gøre det lettere for forbrugerne at få 
adgang til oplysninger om produktkæden 
og derved øge deres informationsniveau. 
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Der er navnlig ved angivelse af navnet på 
fabrikanten efter de erhvervsdrivendes 
forpligtelser en risiko for vildledning af 
forbrugerne, da en angivelse af 
fabrikanten ikke nødvendigvis gør det 
muligt for forbrugeren at fastslå, hvor 
produktionen har fundet sted. Således vil 
en oprindelsesangivelse være det eneste 
midler, som sætter forbrugerne i stand til 
fastslå, hvor produktet er produceret.

Or. en

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Betragtning 21 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21b) I flere jurisdiktioner hos Unionens 
handelspartnere er angivelse af 
oprindelse en obligatorisk del af 
produktets mærkning og toldangivelse. 
Indførelsen af angivelse af oprindelse i 
henhold til denne forordning vil bringe 
Unionen på linje med den internationale 
handelsordning. Da kravet om at angive 
oprindelsen dækker alle 
nonfoodprodukter på Unionens område, 
uanset om de importeres eller ej, vil det 
endvidere være i overensstemmelse med 
Unionens internationale 
handelsforpligtelser.

Or. en

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Betragtning 30 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30a) Sanktioner baseret på overtrædelse 
af nærværende forordning bør øremærkes 
til finansiering af 
markedsovervågningsmyndighederne i 
den medlemsstat, som erhvervsdrivende 
en sanktion.

Or. en

Begrundelse

Bestemmelserne vedrørende sanktioner skal endvidere strømlines med de vedtagne 
bestemmelser i den kommende forordning om markedsovervågning (COM(2013)0075).

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Betragtning 30 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30b) På grund af de meget forskellige og 
differentierede niveauer for sanktioner 
medlemsstaterne imellem er det 
nødvendigt at se på muligheden for på en 
koordineret måde at indføre sanktioner, 
herunder store bøder, for de 
erhvervsdrivende, der bevidst indfører 
farlige eller ikke-overensstemmende 
produkter til det indre marked. Derfor bør 
et produktforbud offentliggøres så ofte 
som muligt for at gøre 
grænsekontrollerne og 
markedsovervågningen mere synlige og 
afskrække kriminelle markedsdeltagere.

Or. en

Se § 4 i Europa-Parlamentets beslutning af 8. marts 2011 om revision af direktivet om 
produktsikkerhed i almindelighed og markedsovervågning (2010/2085(INI)).
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Ændringsforslag 35

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.

Ved denne forordning fastsættes der 
bestemmelser om sikkerheden ved 
forbrugerprodukter, der bringes i 
omsætning eller gøres tilgængelige på EU-
markedet. Hovedformålet med denne 
forordning er at sikre, at markedsførte 
produkter er sikre.

Or. en

 Artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF af 3. december 2001 om 
produktsikkerhed i almindelighed.

Begrundelse

Målet med denne forordning skal til enhver tid være at opnå et sikkert indre marked.

Ændringsforslag 36

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

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

Or. en

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kapitel II og IV i denne forordning 4. Kapitel II og III i denne forordning 
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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.

finder ikke anvendelse på produkter, der er 
omfattet af krav fastsat i eller i henhold til 
EU-harmoniseringslovgivning. Når 
produkter er omfattet af specifikke 
sikkerhedskrav ifølge EU-lovgivningen,
finder denne forordnings kapitel II og III 
kun anvendelse på de aspekter og de risici 
eller kategorier af risici, som ikke er 
omfattet af disse krav.

Or. en

Begrundelse

Denne forordning skal fortsat fungere som et "sikkerhedsnet" for produktsikkerhed, som det i 
øjeblikket er understreget i direktivet om produktsikkerhed i almindelighed, når den gælder 
tilfælde, hvor der mangler mere specifikke sikkerhedsbestemmelser i EU-lovgivningen, og 
herigennem sikre sikkerheden for alle produkter, der markedsføres.

Ændringsforslag 38

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 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 
og i overensstemmelse med 
forsigtighedsprincippet

Or. en
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Ændringsforslag 39

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Se formuleringen i artikel 2, litra c), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF af 
3. december 2001 om produktsikkerhed i almindelighed.

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) "alvorlig risiko": en risiko, der kræver 
hurtig indgriben og opfølgning, herunder 
tilfælde, hvor følgerne ikke nødvendigvis 
kan observeres med det samme.

(17) "alvorlig risiko": en risiko eller 
udsættelse for en risiko, nødsituation eller 
fare, hvor følgerne ikke nødvendigvis kan 
observeres med det samme, som kræver de 
offentlige myndigheders omgående 
indgriben

Or. en

Denne formulering svarer til artikel 2, litra d), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/95/EF om produktsikkerhed i almindelighed.

Ændringsforslag 41

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) "tjenesteydelse": enhver 
selvstændig erhvervsvirksomhed, der 
normalt udføres mod betaling, jf. artikel 
57 i TEUF
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Or. en

Se formuleringen i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 
2006 om tjenesteydelser i det indre marked (EUT L 376 af 27.12.2006, s. 36).

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4a
Forbud mod markedsføring, import og 

fremstilling eller eksport af 
fødevarekopiprodukter

Medlemsstaterne træffer alle nødvendige 
foranstaltninger til at forbyde 
markedsføring, import, fremstilling eller 
eksport af produkter, der, skønt de 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.

Or. en

Se formulering i Rådets direktiv 87/357/EØF 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.

Begrundelse

Eftersom denne forordning ophæver direktiv 87/357/EØF om fødevarekopiprodukter og 
omsætter dette i aspekter vedrørende vurdering af produkter (artikel 6, litra e), i denne 
forordning), er det uklart, hvorvidt markedsføring, import og fremstilling eller eksport af 
fødevarekopiprodukter fortsat vil være forbudt. Med dette ændringsforslag vil forbuddet som 
anført i direktiv 87/357/EØF fortsætte i denne forordning.

Ændringsforslag 43

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

Formodningen om sikkerhed forhindrer 
ikke markedsovervågningsmyndighederne 
i at træffe foranstaltninger i henhold til 
bestemmelserne i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. [... / ... af ... 
om markedsovervågning af produkter]*, 
hvis der foreligger ny dokumentation for, 
at produktet til trods for denne 
overensstemmelse eller overholdelse, 
udgør en risiko.
__________________
* EUT: Indsæt venligst nummer, data og 
reference for forordning om 
produktsikkerhed og markedsovervågning 
(COD 2013/0048).

Or. en

Se formulering i forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om 
markedsovervågning af produkter (COM(2013)0075), artikel 13, stk. 3.

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 6 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Relevante aspekter i forbindelse med 
vurdering af produkters sikkerhed

Relevante aspekter i forbindelse med 
vurdering af produkters overholdelse af de 
generelle produktsikkerhedskrav

Or. en

Begrundelse

Vurderingen af produkter i denne forordning er en vurdering af overholdelsen af 
produktsikkerhedskravene, ikke en vurdering af sikkerheden generelt.

Ændringsforslag 45

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

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 forsigtighedsprincippet 
som fastlagt i artikel 191, stk. 2, i TEUF 
og følgende aspekter i betragtning af de 
erhvervsdrivende og medlemsstaternes 
markedsovervågningsmyndigheder i 
forbindelse med vurderingen af, hvorvidt et 
produkt er sikkert, herunder især:

Or. en

Ændringsforslag 46

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, børn, ældre og 
handicappede, idet der tages hensyn til 
deres sårbarhed med hensyn til særlige 
produktkategorier

Or. en

Begrundelse

Den bredere definition af sårbare forbrugere er taget fra betragtning 13 i nærværende 
forordning.

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1 – litra e 
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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 karakteristika,
dets emballage og præsentation for 
forbrugere eller andre købere. Dette 
omfatter muligt vildledende udseende, 
navnlig når et produkt, selv om det ikke er
designet til dem, på nogen måde ligner
ting, der almindeligvis vides at virke 
tiltrækkende på eller være beregnet til 
børn, på grund af deres design og 
karakteristika.

Or. en

Se formuleringen i Kommissionens afgørelse 2008/357/EF, EUT L 120 af 7.5.2008, s. 11.

Begrundelse

Der er et behov for at lade produkter, der virker tiltrækkende på børn, omfatte af EU-
lovgivning. Formålet er altid at lade disse specifikationer og karakteristika indgå i et 
produkts sikkerhedsvurdering.

Ændringsforslag 48

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) den sikkerhed, som forbrugerne med 
rimelig kan forvente med hensyn til 
produktets art, sammensætning og 
anvendelsesformål

Or. en

Begrundelse

Ændring af rækkefølgen af de aspekter, der skal tages i betragtning i forbindelse med en 
vurdering af et produkts overholdelser af sikkerhedskravene.

Ændringsforslag 49

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



PR\941359DA.doc 33/55 PE513.309v02-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ab) forsigtighedsprincippet

Or. en

Ændringsforslag 50

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) hvis produktet, produktkategorier eller 
grupper af produkter har medført skader, 
der er anmeldt i den fælleseuropæiske 
database over personskader som fastlagt i 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. [... / ... af ... om 
markedsovervågning af produkter]*.
__________________
* EUT: Indsæt venligst nummer, data og 
reference for forordning om 
produktsikkerhed og markedsovervågning 
(COD 2013/0048).

Or. en

Begrundelse

Etableringen af en fælleseuropæisk database over personskader bør medtages i en kommende 
forordning om markedsovervågning af produkter (COM(2013)0075).

Ændringsforslag 51

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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Or. en

Begrundelse

Ændring af rækkefølgen af de aspekter, der skal tages i betragtning i forbindelse med en 
vurdering af et produkts overholdelser af sikkerhedskravene.

Ændringsforslag 52

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 of fundet i overensstemmelse med 
sikkerhedskravene i nærværende 
forordning af en akkrediteret organ med 
kompetence i at vurdere sikkerheden af 
det specifikke produkt.
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. 
Enhver anden mærkning kan anbringes 
på produktet, forudsat at dette ikke gør 
CE+-mærkningen mindre synlig eller 
mindre let læselig eller ændrer dens 
betydning.
6. Medlemsstaterne sikrer, at ordningen 
for anvendelse af CE+-mærkningen 
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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

CE-mærkningen sender et signal til forbrugerne om, at produktet er sikkert. CE-mærket er 
dog kun producentens angivelse af, at han tager ansvaret for produktets overensstemmelse 
med alle gældende krav i den relevante lovgivning. Den foreslåede CE+-mærkning vil være et 
supplement til CE-mærket, som angiver, at det mærkede produkt er blevet testet af en 
uafhængig tredjepart og fundet sikkert af et kompetent organ.

Ændringsforslag 53

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. en

Ændringsforslag 54

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
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overensstemmelse med artikel 20, der 
angiver de aspekter, der skal undersøges 
af producenten i forbindelse af analysen 
af de mulige risici, herunder formatet af 
den analyse, der er nævnt i litra b) i første 
afsnit i dette stykke. Kommissionen tager 
ved vedtagelsen af disse retsakter hensyn 
til alle eksisterende instrumenter til 
risikoanalyse for at minimere den ekstra 
byrde for producenterne, herunder bedste 
praksis blandt producenterne.

Or. en

Begrundelse

Ændringen er relateret til designsikkerhed og forpligter fabrikanterne til at gennemføre en 
grundig risikoanalyse så tidligt som muligt i produktets projekteringsfase. Kommissionen 
opfordres til at anvende de eksisterende instrumenter, der allerede er til rådighed, og især 
knytte det til det arbejde, der udføres i det flerårige plan om at etablere en generel EU-
risikovurdering af produkter.

Ændringsforslag 55

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 fastsat af 
den medlemsstat, hvor produktet gøres 
tilgængeligt.

Or. en

Begrundelse

Den slettede sætning er en del af Artikel R2, stk. 7, i afgørelse 768/2008/EF.
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Ændringsforslag 56

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, og han 
advarer på en hensigtsmæssig og effektiv 
måde forbrugere, der er i fare som følge 
af produktets manglende 
overensstemmelse. 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 formulering i artikel 5, stk. 1, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/95/EF om produktsikkerhed i almindelighed.

Ændringsforslag 57

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9a. Advarsler, der er afgørende for 
beslutningen om at købe produktet, og 
som f.eks. angiver brugernes minimums-
og maksimumsalder eller vægt og andre 
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vigtige advarsler, skal være anbragt på 
produktets emballage eller på anden måde 
være klart synlig for forbrugeren inden 
købet, også når købet foretages online.

Or. en

Begrundelse

Forbrugerinformation skal styrkes, især i forbindelse med onlinesalg, hvor det er vanskeligt 
for forbrugerne at kontrollere specifikke oplysninger om et produkt og på dets emballage.

Ændringsforslag 58

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.

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.

Or. en

Begrundelse

Den slettede sætning er en del af Artikel R4, stk. 4, i afgørelse 768/2008/EF.

Ændringsforslag 59

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 

8. Importøren opbevarer i en periode på ti 
år efter, at produktet er blevet bragt i 
omsætning, den tekniske dokumentation, 
så den står til rådighed for 
markedsovervågningsmyndighederne og 
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markedsovervågningsmyndighederne. stiller den til rådighed for disse 
myndigheder, hvis de anmoder herom.

Or. en

Se formulering i artikel R4, stk. 8, i Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 
768/2008/EF af 9. juli 2008 om fælles rammer for markedsføring af produkter.

Begrundelse

Dette er en tilpasning til afgørelsens artikel R4, stk. 8.

Ændringsforslag 60

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Advarsler, der er afgørende for 
beslutningen om at købe produktet, og 
som f.eks. angiver brugernes minimums-
og maksimumsalder eller vægt og andre 
vigtige advarsler, skal være anbragt på 
produktets emballage eller på anden måde 
være klart synlig for forbrugeren inden 
købet, også når købet foretages online.

Or. en

Begrundelse

Forbrugerinformation skal styrkes, især i forbindelse med onlinesalg, hvor det er vanskeligt 
for forbrugerne at kontrollere specifikke oplysninger om et produkt og på dets emballage.

Ændringsforslag 61

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. en
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Ændringsforslag 62

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

Det er næsten umuligt at definere, hvad der repræsenterer nyttig information til 
myndighederne og offentligheden.

Ændringsforslag 63

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 på selve 
produktet. Disse delegerede retsakter 
vedtages i god tid inden denne 
forordnings ikrafttræden.

Or. en

Begrundelse

De erhvervsdrivende har behov for i god tid at vide, hvilke produkter der er omfattet af artikel 
13.
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Ændringsforslag 64

Forslag til forordning
Artikel 15 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Produkters sporbarhed Visse produkters sporbarhed

Or. en

Begrundelse

Tilføjelse nødvendig, da det foreslåede sporingssystem kun dækker specifikke produkter eller 
produktkategorier.

Ændringsforslag 65

Forslag til forordning
Artikel 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 15a
Kontaktpunkter for produktsikkerhed

1. Medlemsstaterne udpeger 
kontaktpunkter for produktsikkerhed på 
deres område og giver kontaktoplysninger 
til de andre medlemsstater og 
Kommissionen.
2. Kommissionen udarbejder og 
ajourfører regelmæssigt en liste over 
kontaktpunkterne for produktsikkerhed 
og offentliggør den i Den Europæiske 
Unions Tidende. Kommissionen 
offentliggør desuden disse oplysninger på 
sit websted.

Or. en

Se formuleringen i artikel 9 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 764/2008 
af 9. juli 2008 om procedurer for anvendelsen af visse nationale tekniske forskrifter på 

produkter, der markedsføres lovligt i en anden medlemsstat.
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Begrundelse

Det er nødvendigt at udvide anvendelsesområdet for produktkontaktpunkterne ved at lette 
uddannelse om produktsikkerhedslovgivning og overføre information på tværs af brancher og 
til de erhvervsdrivende.

Ændringsforslag 66

Forslag til forordning
Artikel 15 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 15b
Kontaktpunkter for produktsikkerheds 

opgaver
1. Kontaktpunkterne for produktsikkerhed 
oplyser på anmodning af bl.a. en 
erhvervsdrivende eller en kompetent 
myndighed i en anden medlemsstat 
følgende:
a) de tekniske forskrifter, der finder 
anvendelse på en specifik type produkter i 
det område, hvor disse kontaktpunkter for 
produktsikkerhed er etableret, og 
oplysninger om, hvorvidt den pågældende 
produkttype er omfattet af et krav om 
forudgående godkendelse i henhold til 
lovgivningen i deres medlemsstat, samt 
oplysninger om princippet om gensidig 
anerkendelse som fastlagt i forordning 
(EF) nr. 764/2008 og denne forordnings 
anvendelse på denne medlemsstats 
område
b) kontaktoplysninger for de kompetente 
myndigheder i denne medlemsstat, således 
at de kan kontaktes direkte, herunder 
også oplysninger vedrørende de 
myndigheder, der er ansvarlige for 
overvågning af gennemførelsen af de 
pågældende tekniske forskrifter i den 
pågældende medlemsstat
c) de retsmidler, der normalt er til 
rådighed i den pågældende medlemsstat i 
tilfælde af tvist mellem de kompetente 
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myndigheder og en erhvervsdrivende.
2. Kontaktpunkterne for produktsikkerhed 
besvarer senest femten arbejdsdage efter 
modtagelsen alle de i stk. 1 omhandlede 
anmodninger.

3. Kontaktpunktet for produktsikkerhed i 
den medlemsstat, hvor den pågældende 
erhvervsdrivende lovligt har markedsført 
det pågældende produkt, kan forelægge 
alle relevante oplysninger eller 
bemærkninger for den erhvervsdrivende 
eller den kompetente myndighed, jf. 
artikel 6 i forordning (EF) nr. 764/2008.
4. Medlemsstaterne etablerer kontorer 
inden for rammerne af kontaktpunkterne 
for produktsikkerhed med henblik på at 
lette uddannelsen om 
produktsikkerhedslovgivning og overføre 
information på tværs af brancher og for 
at støtte uddannelse af erhvervsdrivende i 
produktsikkerhedskrav.
5. Kontaktpunkterne for produktsikkerhed 
må ikke opkræve noget gebyr for deres 
oplysninger, jf. stk. 1.

Or. en

Se formuleringen i artikel 10 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 764/2008 
af 9. juli 2008 om procedurer for anvendelsen af visse nationale tekniske forskrifter på

produkter, der markedsføres lovligt i en anden medlemsstat.

Begrundelse

Det er nødvendigt at udvide anvendelsesområdet for produktkontaktpunkterne ved at lette 
uddannelse om produktsikkerhedslovgivning og overføre information på tværs af brancher og 
til de erhvervsdrivende.

Ændringsforslag 67

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For visse produkter, produktkategorier 1. For produkter, der er anmeldt i Rapex-
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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.

systemet fordi de formodes at udgøre en 
alvorlig risiko for menneskers sundhed
eller sikkerhed eller er anmeldt i den 
fælleseuropæiske database over 
personskader som fastlagt i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. [... / ... af ... om markedsovervågning 
af produkter] * eller for 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.  

__________________
* EUT: Indsæt venligst nummer, data og 
reference for forordning om 
produktsikkerhed og markedsovervågning 
(COD 2013/0048).

Or. en

Begrundelse

Tilbagevendende meddelelse i Rapex-systemet eller meddelelse i den paneuropæiske database 
over personskader er klare indikatorer for, at der er behov for særlige 
sporbarhedsforanstaltninger for specifikke produktgrupper, og Kommissionen bør have 
beføjelse til at træffe de nødvendige foranstaltninger efter høring af de berørte parter. Ved at 
inkludere produkter, der endnu ikke er anmeldt i Rapex-systemet, bemyndiges Kommissionen 
til at træffe de nødvendige foranstaltninger uden at skulle vente på en Rapex-meddelelse.

Ændringsforslag 68

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 

a) fastlæggelse af produkter, der er 
anmeldt i Rapex-systemet eller i den 
fælleseuropæiske database over 
personskader og produkter,
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sundhed og sikkerhed, jf. stk. 1 produktkategorier eller grupper af 
produkter, som skønnes at ville udgøre en 
alvorlig risiko for menneskers sundhed og 
sikkerhed, jf. stk. 1

Or. en

Begrundelse

Tilbagevendende meddelelse i Rapex-systemet eller meddelelse i den paneuropæiske database 
over personskader er klare indikatorer for, at der er behov for særlige 
sporbarhedsforanstaltninger for specifikke produktgrupper, og Kommissionen bør have 
beføjelse til at træffe de nødvendige foranstaltninger efter høring af de berørte parter. Ved at 
inkludere produkter, der endnu ikke er anmeldt i Rapex-systemet, bemyndiges Kommissionen 
til at træffe de nødvendige foranstaltninger uden at skulle vente på en Rapex-meddelelse.

Ændringsforslag 69

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
gennemførelsesretsakter efter høring af 
alle berørte parter samt af det udvalg, der 
er nedsat jf. artikel 19, stk. 1. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 19, 
stk. 3.

Or. en

Se formulering i artikel 10, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 1025/2012 af 25. oktober 2012 om europæisk standardisering.

Begrundelse

Interessenter og eksperter inden for sektoren – som skitseret i forordning (EU) nr. 1025/2012 
om europæisk standardisering – høres, når Kommissionen anmoder om standarder.

Ændringsforslag 70

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis en medlemsstat eller Europa-
Parlamentet mener, at en europæisk 
standard som omhandlet i artikel 16 ikke 
fuldt ud opfylder de krav, som det er 
hensigten, at den skal dække, og det 
almindelige sikkerhedskrav i artikel 4, 
underretter den eller det Kommissionen 
herom med en detaljeret redegørelse, og 
Kommissionen træffer afgørelse om:

1. Hvis en medlemsstat eller Europa-
Parlamentet mener, at en europæisk 
standard som omhandlet i artikel 16 ikke 
fuldt ud opfylder de krav, som det er 
hensigten, at den skal dække, og det 
almindelige sikkerhedskrav i artikel 4, 
underretter den eller det Kommissionen 
herom med en detaljeret redegørelse, og 
Kommissionen træffer efter høring af det i 
artikel 19, stk. 1, nedsatte udvalg afgørelse 
om:

Or. en

Se formulering i artikel 11, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 1025/2012 af 25. oktober 2012 om europæisk standardisering.

Begrundelse

Eksperter inden for sektoren fra medlemsstaterne skal inddrages, når Kommissionen træffer 
afgørelse om indsigelser mod harmoniserede standarder.

Ændringsforslag 71

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
omsætning. Sanktionerne kan skærpes, 
hvis den pågældende erhvervsdrivende 
tidligere har begået en lignende 
overtrædelse, og kan omfatte strafferetlige 
sanktioner for alvorlige overtrædelser.

Or. en

Begrundelse

Hvis sanktionerne skulle tage hensyn til virksomhedernes størrelse, ville eventuelle useriøse 
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erhvervsdrivende ikke blive afskrækket, da kontinuerlige overtrædelser sagtens kan 
forekomme i små virksomheder og samtidig have en alvorlig indvirkning på 
produktsikkerheden i det indre marked.

Ændringsforslag 72

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Sanktionerne skal øremærkes til 
markedstilsynsaktiviteter i den 
pågældende medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 73

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest [fem] år efter anvendelsesdatoen
vurderer Kommissionen anvendelsen af 
denne forordning og indsender en 
evalueringsrapport til Europa-Parlamentet 
og Rådet. Det skal i denne rapport 
vurderes, hvorvidt målene med denne 
forordning er blevet opfyldt, navnlig med 
hensyn til at styrke beskyttelsen af 
forbrugerne mod usikre produkter, under 
hensyntagen til dens indvirkning på 
erhvervslivet og især de små og 
mellemstore virksomheder.

Senest ...* vurderer Kommissionen 
anvendelsen af denne forordning og
forelægger Europa-Parlamentet og Rådet
en evalueringsrapport. Det skal i denne 
rapport vurderes, hvorvidt målene med 
denne forordning er blevet opfyldt, navnlig 
med hensyn til at styrke beskyttelsen af 
forbrugerne mod usikre produkter i 
overensstemmelse med artikel 4 i denne 
forordning, under hensyntagen til dens 
indvirkning på erhvervslivet og især de 
små og mellemstore virksomheder.
Rapporten skal bl.a. vurdere 
indvirkningen af og interaktioner i 
forordning (EU) nr. 1025/2012 med 
denne forordning.
__________________
*EUT: Indsæt venligst dato: fem år efter 
denne forordnings anvendelsesdato.
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Or. en

Ændringsforslag 74

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest ... * vurderer Kommissionen 
mulighederne for på en koordineret måde 
at indføre en ordning for sanktioner mod 
erhvervsdrivende, der bevidst indfører 
farlige eller ikke-overensstemmende 
produkter til det indre marked, og 
fremsender denne rapport til Europa-
Parlamentet og Rådet
__________________
*EUT: Indsæt venligst dato: fem år efter 
denne forordnings anvendelsesdato.

Or. en

Ændringsforslag 75

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Artikel 9 og 10 i forordning (EF) 
nr. 764/2008 ophæves med virkning fra 
…*.
__________________
*EUT: indsæt venligst datoen for 
anvendelsen af denne forordning.

Or. en

Begrundelse

Ophævelsen er en konsekvens af indførelsen af kontaktpunkter for produktsikkerhed med 
denne forordning.
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BEGRUNDELSE

Indledning

Da Kommissionen stillede sit forslag til forordning om forbrugerproduktsikkerhed den 
13. februar 2013, var det midt i en lang og opslidende krise for de europæiske forbrugere og 
virksomheder. Forslaget placerer sig derved i midten af en debat om regulering eller 
forenkling af EU-lovgivningen.

Ordførerens ønske er at give et solidt svar på denne grundlæggende og evige debat. Der er fra 
ordførerens synspunkt ingen tvivl om, at et velfungerende indre marked kræver to 
grundlæggende komponenter: Sikkerhed for forbrugerne og lige konkurrencevilkår for 
virksomhederne. Kun gennem regulering og krav kan forbrugerne være sikre. Kun med sikre 
varer vil forbrugerne blive tilskyndet til at købe flere produkter på det indre marked. 
Produktsikkerhed er afgørende for at sikre et velfungerende indre marked og herigennem lette 
vækst for europæiske virksomheder og sikre velstand i EU.

Generelt generel hilser ordføreren Kommissionens forslag velkommen, da det for store deles 
vedkommende ligger tæt på anbefalingerne i Europa-Parlamentets beslutning om revision af 
direktivet om produktsikkerhed i almindelighed og markedsovervågning1. Forordningen om 
forbrugerproduktsikkerhed berører en stor del af det indre marked. Som Kommissionen 
anfører i sin konsekvensanalyse2, så beløb omfanget af handlen for forbrugerprodukters 
vedkommende – både harmoniserede og ikke-harmoniserede – inden for EU mellem 2008 og 
2010 sig til næsten 1 000 mia. EUR. 

Men de europæiske forbrugere føler sig ikke sikre, når de handler på det indre marked. Ifølge 
Kommissionens undersøgelse foretaget af Eurobarometer i 2012, mente 27 % af forbrugerne, 
at et betydeligt antal nonfoodforbrugerprodukter på det indre marked var usikre3. 

Endvidere vist den årlige rapport fra 2012 om det hurtige varslingssystem for 
nonfoodprodukters (Rapex) funktion en stigning på 26 % i indberetninger af produkter til 
Rapex-systemet i forhold til tallene for 20114. Der er ingen tvivl om, at en del af stigningen 
skyldes forbedrede markedsovervågningsaktiviteter i medlemsstaterne, men der er heller 
ingen tvivl om, at antallet af farlige produkter på det indre marked er stigende.

Ordføreren finder dette uacceptabelt, da manglende tillid til det indre marked hæmmer vækst 
og velstand i Unionen generelt. En vigtig nøgle til at løse dette problem er en velfungerende 
ordning for produktsikkerhed, der indføres ved denne forordning.

Horisontale spørgsmål

                                               
1 Europa-Parlamentets beslutning af 8. marts 2011 om revision af direktivet om produktsikkerhed i 
almindelighed og markedsovervågning (2010/2085(INI)).
2 Kommissionens arbejdsdokument, konsekvensanalyse, produktsikkerheds- og markedsovervågningspakken 
SWD(2013) 33, s. 9.
3 Den årlige rapport fra 2012 om det hurtige varslingssystem for nonfoodprodukters funktion, s. 42.
4 Den årlige rapport fra 2012 om det hurtige varslingssystem for nonfoodprodukters funktion, kapitel II.
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Produktsikkerhedsforordningen som et generelt sikkerhedsnet
For ordføreren er det af allerstørste betydning, at denne forordning fortsat vil fungere som et 
"sikkerhedsnet" for produktsikkerhed i almindelighed. I den nuværende lovgivning, direktivet 
om produktsikkerhed1, understreges det, at direktivet gælder i tilfælde, hvor der mangler mere 
specifikke sikkerhedsbestemmelser i EU-lovgivningen, og sikrer herigennem sikkerheden for 
alle produkter, der markedsføres. 

Ved at tilpasse de eksisterende bestemmelser til denne forordning vil 
forbrugerproduktsikkerhedsforordningen have en "paraply"-funktion, der lukker ovennævnte 
smuthul. Derfor mener ordføreren, at forordningen vil fungere som en bred, 
lovgivningsmæssig ramme af horisontal karakter for at beskæftige sig med allerede 
eksisterende eller fremtidige produkter og for at udfylde huller.

Genindførelse af forsigtighedsprincippet
Et sikkerhedsnet for EU-produktlovgivningen skal indeholde effektive sikkerhedskrav.
Ordføreren mener imidlertid, at Kommissionens forslag har én stor mangel: Henvisningen til 
forsigtighedsprincippet i direktivet om produktsikkerhed i almindelighed2 ved vurderingen af 
produkters mulige risici er blevet slettet.

Ordføreren finder ikke, at dette er det rette signal at sende til forbrugerne, de 
erhvervsdrivende og markedsovervågningsmyndigheder. I stedet genindføres 
forsigtighedsprincippet – som anført i artikel 191, punkt 2, i TEUF – med henblik på at sikre 
en korrekt behandling af de grundlæggende sikkerhedsmæssige aspekter ved vurderingen af et 
produkts sikkerhed.

Ved at genindføre forsigtighedsprincippet understreger ordføreren nødvendigheden af at 
bevare dette horisontale princip og fundamentale hjørnesten for produktsikkerhed og for 
forbrugernes sikkerhed.

Præcis tilpasning til den nye lovgivningsramme.
En af de vigtigste nyskabelser i Kommissionens forslag om forbrugerproduktsikkerhed er 
tilpasningen af de erhvervsdrivendes forpligtelser i afgørelse 768/2008/EF3 til denne 
forordning. Dette er en nyskabelse, idet afgørelsen – som en del af den nye lovgivningsramme 
– indtil nu kun er blevet justeret i harmoniseret EU-lovgivning, mens kapitel II i denne 
forordning kun omfatter ikke-harmoniserede produkter.

Ordføreren finder det afgørende at sikre sammenhæng i hele EU-lovgivningen med hensyn til 
de erhvervsdrivendes forpligtelser. Derfor skal afgørelsens tilpasning til denne forordning 
være så præcis som mulig ved at søge ikke at ændre ordlyden af de bestemmelser, der allerede 
er indført i afgørelsen og omsat i denne forordning.

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF af 3. december 2001 om produktsikkerhed i 
almindelighed.
2 Artikel 8, stk. 2, og betragtning 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF af 3. december 2001 
om produktsikkerhed i almindelighed.
3 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 768/2008/EF af 9. juli 2008 om fælles rammer for markedsføring 
af produkter.
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Øget vægt på designsikkerhed 
Produktsikkerhed vil altid være producenternes ansvar. At sikre, at fabrikanterne automatisk 
overvejer sikkerheden af produktet i projekteringsfasen, kan i høj grad påvirke sikkerheden 
for produkter på markedet, hvilket sparer ressourcer til markedsovervågning.

Ordføreren vil anmode Kommissionen om at skabe en brugervenlig og effektiv måde for de 
erhvervsdrivende til at vurdere produkters eventuelle risici, før de markedsfører dem.

Centrale forslag
Ordføreren vil ud over de ovennævnte fire horisontale spørgsmål fokusere på følgende 
centrale forslag:

Sårbare forbrugere
Sårbare forbrugere på det indre marked skal gives særlig opmærksomhed. Ved vurderingen af 
produkters sikkerhed er forbrugerens sårbarhed en nøglefaktor for, om et produkt er sikkert 
eller ej. Endvidere finder ordføreren det nødvendigt i forbindelse med vurderingen af 
produkters sikkerhed at tage hensyn til begrebet produkter, der virker tiltrækkende på børn. 

Oprindelsesland
Forslaget fra Kommissionen indfører krav om angivelse af oprindelsesland på produkterne 
eller på deres emballage. Ordføreren beholder forslaget som anført i artikel 7, da det er nøglen 
til at forbedre sporbarheden for markedsovervågningsmyndighederne, forbedre 
gennemsigtigheden i forsyningskæden og dermed styrke forbrugernes tillid til det indre 
marked.

CE+-mærkning
CE-mærkningen sender et signal til forbrugerne om, at produktet er sikkert. CE-mærket er 
dog kun producentens angivelse af, at han tager ansvaret for produktets overensstemmelse 
med alle gældende krav i den relevante lovgivning. Ordføreren foreslår indførelsen af en ny 
CE+-mærkning, som angiver, at det mærkede produkt er blevet testet af en uafhængig 
tredjepart og fundet sikkert af et kompetent organ. Den nye CE+-mærkning vil således være 
et supplement til den eksisterende CE-mærkning.

Den transatlantiske dialog
Samarbejde med produktsikkerheds- og markedsovervågningsmyndigheder i USA er 
afgørende for at forbedre den nuværende situation og lovgivningsmæssige ordning i Unionen. 
Gennem formaliseret samarbejde, dialog og udveksling af bedste praksis kan Unionen lære af 
USA for så vidt angår bedre og mere effektiv lovgivning. Før fristen for ændringsforslag til 
denne betænkning vil ordføreren gå ind i en dialog med repræsentanter for den amerikanske 
regering og vil på det tidspunkt muligvis indføre ændringer vedrørende den transatlantiske 
dialog.

Kontaktpunkter for produktsikkerhed
I forordning 764/2008 om procedurer for anvendelsen af visse nationale tekniske forskrifter 
på produkter, der markedsføres lovligt i en anden medlemsstat, etableres der 
produktkontaktpunkter i de enkelte medlemsstater med henblik på at informere de 
erhvervsdrivende om reglerne for gensidig anerkendelse, som skitseret i forordningen.
Ordføreren mener imidlertid, at det er nødvendigt at udvide anvendelsesområdet for 
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produktkontaktpunkterne ved at lette uddannelse om produktsikkerhedslovgivning og 
overføre information på tværs af brancher og til de erhvervsdrivende.

Sanktioner
Straffe og sanktioner skal strømlines og øremærkes for at sikre, at de useriøse 
erhvervsdrivende betaler størstedelen af udgifterne til markedsovervågningsaktiviteter. I dag 
er det skatteyderne, der betaler prisen for markedsovervågning i EU. I fremtiden er sanktioner 
afgørende for at forebygge og afskrække useriøse erhvervsdrivende, der starter virksomhed på 
det indre marked, og de skal samtidig være forholdsmæssige og fair.

Online salg
Endelig understreger ordføreren, at Kommissionen i betragtning af antallet af produkter fra 
tredjelande, der købes online af forbrugerne, som måske ikke er i overensstemmelse med de 
europæiske standarder og dermed til fare for forbrugernes sikkerhed og sundhed, bør fokusere 
på at styrke forbrugernes tillid til e-handel gennem uddannelse og oplysningskampagner.
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BILAG – LISTE OVER INDLÆG FRA INTERESSEPARTER

Ansvarsfraskrivelse
Følgende liste af interessenter er sammensat på baggrund af møder, mails og positionspapirer 
fra januar 2010 indtil fristen for dette udkast til betænkning i juni 2013.

Det skal bemærkes, at listen er ikke udtømmende. Det er lidt umuligt at anføre alle typer af 
lobbyvirksomhed på ordføreren i denne valgperiode. Desuden har ordføreren i Europa-
Parlamentet arbejdet med emnet produktsikkerhed siden 2008. Således er inspirationskilderne 
varierede og vanskelige at fastslå i deres helhed.

Men ambitionen for denne angivelse af lobbyvirksomhed er for ordføreren på en åben måde at 
vise, hvorfra inspirationen til dette udkast til betænkning stammer.

Liste over interesseparter
 ANEC
 BEUC
 BUSINESSEUROPE
 CEN-CENELEC
 CEOC International
 Dansk industri
 Det danske handelskammer
 Det danske forbrugerråd
 Den danske sikkerhedsstyrelse
 Dansk Standard
 GD SANCO
 ETUI (European Trade Union Institute)
 Eurocommerce
 Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
 European Tyre & Rubber Manufacturers' Association
 Det kommende litauiske formandskab af Det Europæiske Råd i efteråret 2013
 Det irske formandskab af Det Europæiske Råd i foråret 2013
 Jean-Philippe MONTFORT, partner i MayerBrown
 LEGO og TIE (Toy Industries Europe)
 Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH)
 Orgalime
 Østrigs Faste Repræsentation ved Den Europæiske Union
 Danmarks Faste Repræsentation ved Den Europæiske Union
 Nederlandenes Faste Repræsentation ved Den Europæiske Union
 Torben RAHBEK, uafhængig konsulent
 TÜV
 UL DEMKO
 U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC)
 VELUX Denmark
 Ordføreren var vært for en morgenmadsdebat i samarbejde med BUSINESSEUROPE og 

BEUC den 4. juni 2013. For listen over deltagere, kontakt venligst ordførerens kontor.
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