
AD\1003298DA.doc PE513.019v02-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget om International Handel

2013/0049(COD)

18.9.2013

UDTALELSE
fra Udvalget om International Handel

til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

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))

Ordfører for udtalelse: Cristiana Muscardini



PE513.019v02-00 2/22 AD\1003298DA.doc

DA

PA_Legam



AD\1003298DA.doc 3/22 PE513.019v02-00

DA

KORT BEGRUNDELSE

Den frie bevægelighed for sikre, lovlige og ikkeforfalskede forbrugerprodukter er en af 
Unionens grundpiller og den grundlæggende forudsætning for, at det indre marked fungerer 
på en måde, der kan genskabe tilliden hos forbrugerne, der, som det er i dag, som følge af et 
europæisk lovgivningsmæssigt tomrum ikke har ret til at kende oprindelsen af de produkter, 
de køber.

Formålet med det foreliggende forslag er at tydeliggøre regelsættet for 
nonfoodforbrugerprodukter under hensyntagen til de erhvervsdrivendes og de nationale 
myndigheders beføjelser. Disse erhvervsdrivende og myndigheder har brug for en 
harmonisering af reglerne og kontrolforanstaltningerne og af fortolkningen og anvendelsen af 
de gældende bestemmelser, idet manglen på en sådan harmonisering udgør en alvorlig 
forhindring for effektiviteten af markedsovervågningen og følgelig medfører øgede 
omkostninger for europæiske virksomheder.

Forordningen er ambitiøs og indeholder en række forpligtelser for producenter, importører og 
distributører for at garantere, at de nødvendige oplysninger altid er klart synlige for 
forbrugeren, også selv om der stadig står visse uløste spørgsmål tilbage vedrørende 
gennemførelsen af disse forpligtelser.

Ordføreren finder det positivt, at forslaget til forordning klart afgrænser anvendelsesområdet 
til at omfatte fabriksfremstillede nonfoodforbrugerprodukter og disses sikkerhed horisontalt 
betragtet. Faktisk mener ordføreren, at forpligtelsen til at sikre et produkts sporbarhed er en 
uomgængelig nødvendighed for at gøre det muligt at undgå eller begrænse ulovlig og illoyal
handelspraksis. Forpligtelsen indgår i den kontrol af hele forsyningskæden, der som en 
reaktion på kravene på markedet allerede er på plads for mange europæiske virksomheders 
vedkommende.

Den obligatoriske angivelse af produkters oprindelse supplerer og skærper de basale krav om 
sporbarhed, idet den gør det lettere for overvågningsmyndighederne at finde tilbage til 
fremstillingsstedet og at etablere kontakt til myndighederne i oprindelseslandene inden for 
rammerne af bilateralt eller multilateralt samarbejde på sikkerhedsområdet. At vide, i hvilket 
land et produkt er fremstillet, er slet ikke irrelevant for forbrugernes valg, men derimod af 
grundlæggende betydning for at forstå bæredygtigheden af et produkt i henseende til sociale, 
miljømæssige og produktionsmæssige standarder samt i henseende til selve produktets 
kvalitet og sikkerhed. Der er tale om et frit valg, når forbrugeren kan få alle de oplysninger, 
der tjener til at foretage et informeret køb. Dette er allerede tilfældet i mange lande, som både 
er vores handelspartnere og vores konkurrenter, hvor strengere oprindelsesbestemmelser har 
fundet anvendelse lige siden 1920'erne og er obligatoriske for alle varer, også for varer 
produceret i Europa og importeret i disse lande. USA, Mexico, Canada, Japan og andre er 
eksempler herpå. Information er ensbetydende med sikkerhed, og informationssikkerhed er 
vigtig for såvel forbrugernes sundhed som for den industrielle udvikling i Europa.

Imidlertid finder ordføreren, at den risiko, der tages i forordningen, skaber usikkerhed, idet 
det stadig er usikkert, om sporbarhedsforpligtelserne skal finde anvendelse på alle 
ikkeharmoniserede produkter uden forskel, eller om der for at sikre forholdsmæssigheden skal 
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ske fritagelse for produkter, hvis risikoniveau er meget lavt, eller som allerede er omfattet af 
andre direktiver og forordninger.

Som led i forenklingen af lovgivningen bør denne forordnings anvendelsesområde udvides til 
at omfatte alle ikkeharmoniserede produkter med fødevaresektoren som den eneste 
undtagelse.

Desuden mener ordføreren, at de metoder, den strenghed og den hast, hvormed 
medlemsstaterne skal gøre brug af retten til at benytte sanktioner for overtrædelse af 
forordningen, må præciseres og defineres nøjere. Der bør således fastsættes fælles minimums-
og maksimumsniveauer for sanktioner og regler for, på hvilke tidspunkter de skal tages i brug, 
for at sikre, at erhvervsdrivendes manglende overholdelse af sikkerhedsreglerne får samme 
konsekvenser, uanset hvilken medlemsstat de er aktive i. Endvidere bør 
proportionalitetsprincippet justeres, så det baseres på tanken om, at sanktionen skal stå i 
forhold til mængden af den solgte vare på EU’s territorium og til dens monetære værdi.

EU, hvis grænser er åbne, kan ikke have alt for forskellige bestemmelser for så vidt angår 
sanktioner over for den samme overtrædelse i handelssektoren, en sektor hvor netop EU 
næsten har enekompetence.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om International Handel opfordrer Udvalget om det Indre Marked og 
Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag 
i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) For så vidt angår udviklingen af 
onlinesalg og told på internettet bør 
opmærksomheden henledes på de 
vanskeligheder, som 
markedsovervågningsmyndighederne 
støder på, når de griber ind over for 
farlige produkter, der sælges online. Dette 
er særlig relevant, eftersom det antal 
produkter fra tredjelande, som 
forbrugerne køber online, og som ikke 
overholder europæiske standarder, er 
stigende og derfor bringer forbrugernes 
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sundhed og sikkerhed i fare. Med henblik 
på at imødegå disse udfordringer må der 
indføres tilstrækkelig kontrol med 
importerede produkter. Med dette formål 
for øje bør der etableres specifikke 
værktøjer til toldmyndighederne og til 
yderligere forbedret samarbejde mellem 
de retshåndhævende myndigheder. 
Toldkontrol og markedsovervågning af 
produkter, der købes på internettet, bør 
styrkes og standardiseres.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

Angivelse af de materialer, som produktet består af, gør forbrugeroplysningerne 
fuldstændige. Produktets ægthed og tilstedeværelsen af et registreret varemærke viser 
desuden, at produktet opfylder kvalitetsstandarder, der er anerkendt på EU-plan.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) Når der er tale om produkter, som 
ikke er omfattet af EU-
harmoniseringslovgivning, EU-
standarder eller national lovgivning om 
sikkerheds- og sundhedskrav, bør de 
erhvervsdrivende vurdere produkternes 
sikkerhed i henhold til specifikke 
kriterier, på baggrund af hvilke de 
definerer det risikoniveau, der er 
forbundet med de enkelte produkter. 
Markedsovervågningsmyndighederne bør 
bistå de erhvervsdrivende i forbindelse 
med udførelsen af sikkerhedsvurderingen.

Begrundelse

Det er vigtigt, at markedsovervågningsmyndighederne assisterer de erhvervsdrivende (f.eks. 
fabrikanter, importører osv.) i forbindelse med vurderingen af produktrisici, navnlig når disse 
produkter ikke er omfattet af harmoniseringslovgivning eller EU-standarder. Især når det 
gælder importerede produkter, kan det være vanskeligt at vurdere produktsikkerheden, 
eftersom importørerne ikke har fuldt kendskab til de enkelte produkters karakteristika.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) Ved "risiko" bør forstås en risiko, 
der kan indvirke negativt på personers 
sundhed og sikkerhed generelt, sundhed 
og sikkerhed på arbejdspladsen, 
forbrugerbeskyttelsen, miljøet, den 
offentlige sikkerhed samt andre 
samfundsinteresser i en grad, der går ud 
over det, der anses for rimeligt og 
acceptabelt under normale eller rimeligt 
forudsigelige anvendelsesbetingelser for 
det pågældende produkt, herunder 
anvendelsens varighed og eventuelt 
ibrugtagning, installering og 
vedligeholdelseskrav.
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Begrundelse

Direktivet om forbrugerproduktsikkerhed definerer kun en "alvorlig risiko". For at sikre 
sammenhængen med markedsovervågningsforordningen bør dette direktiv også indeholde en 
generel definition af "risiko".

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) At sikre, at produkter er identificeret 
og kan spores gennem hele 
forsyningskæden, gør det lettere at 
identificere erhvervsdrivende og at træffe 
effektive korrigerende foranstaltninger 
over for usikre produkter, f.eks. målrettede 
tilbagekaldelser. Produktidentifikation og 
sporbarhed sikrer således, at forbrugerne 
og de erhvervsdrivende får nøjagtige 
oplysninger om usikre produkter, hvilket 
skaber øget tillid til markedet og forhindrer 
unødvendige forstyrrelser i samhandelen. 
Produkter bør derfor være forsynet med 
oplysninger, der gør det muligt at 
identificere produkterne og fabrikanten 
samt, hvor det er relevant, importøren. 
Fabrikanter bør også udarbejde teknisk 
dokumentation for deres produkter, således 
at de selv vælger den bedst egnede og mest 
omkostningseffektive måde at gøre dette 
på, såsom i elektronisk form. 
Erhvervsdrivende bør desuden have pligt 
til at identificere deres leverandører og de 
virksomheder, de har leveret et produkt til. 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
95/46/EF af 24. oktober 1995 om 
beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger finder anvendelse på 
behandlingen af personoplysninger i 
medfør af denne forordning.

(20) At sikre, at produkter er identificeret, 
er forsynet med oprindelsesangivelse og, 
på grundlag af stringente specifikationer 
og kriterier, kan spores gennem hele 
forsyningskæden, gør det lettere at 
identificere erhvervsdrivende og at træffe 
effektive korrigerende foranstaltninger 
over for usikre produkter, f.eks. målrettede 
tilbagekaldelser og destruering af 
produkter. Produktidentifikation og 
sporbarhed sikrer således, at forbrugerne 
og de erhvervsdrivende får nøjagtige 
oplysninger om usikre produkter, hvilket 
skaber øget tillid til markedet og forhindrer 
unødvendige forstyrrelser i samhandelen. 
Produkter bør derfor være forsynet med 
oplysninger, der gør det muligt at 
identificere produkterne og fabrikanten 
samt, hvor det er relevant, importøren. 
Fabrikanter bør også udarbejde teknisk 
dokumentation for deres produkter, således 
at de selv vælger den bedst egnede og mest 
omkostningseffektive måde at gøre dette 
på, såsom i elektronisk form. 
Erhvervsdrivende bør desuden have pligt 
til at identificere deres leverandører og de 
virksomheder, de har leveret et produkt til. 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
95/46/EF af 24. oktober 1995 om 
beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger finder anvendelse på 
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behandlingen af personoplysninger i 
medfør af denne forordning. 
Kommissionen bør derfor etablere en 
offentlig database med oplysninger om 
forbrugerproduktsikkerhed for at øge 
bevidstheden om farlige produkter på 
tværs af grænserne i det indre marked og 
for at informere de berørte forbrugere, 
producenter og distributører på behørig 
vis og samtidig sikre den nødvendige 
fortrolighed. 

Ændringsforslag 6

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 supplerer de 
grundlæggende sporbarhedskrav 
vedrørende fabrikantens navn og adresse 
uden at øge de administrative byrder. 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, således at forbrugerne 
sættes i stand til at kæde produkterne 
sammen med de sociale, miljømæssige og 
sikkerhedsmæssige standarder i 
produkternes oprindelsesland, og således 
at de beskyttes mod forfalskede eller 
ulovlige produkter. 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 og om 
bekæmpelse af produktforfalskning med 
henblik på passende opfølgning, således 
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som det allerede er tilfældet hos mange af 
EU’s handelspartnere og konkurrenter, 
som har anvendt strengere 
oprindelsesbestemmelser for alle varer, 
herunder produkter importeret fra 
Europa, lige siden 1920'erne. Disse 
handelspartnere og konkurrenter omfatter 
bl.a. De Forenede Stater, Mexico, Canada 
og Japan. Kommissionen bør spille en 
aktiv rolle i forbindelse med 
koordineringen af de europæiske 
markedsovervågnings- og 
toldmyndigheders aktiviteter med 
aktiviteterne i tredjelande og iværksætte 
offentlige oplysnings- og 
bevidstgørelseskampagner vedrørende 
markedsovervågningsmyndighedernes 
rolle som en hjælp til forbrugerne.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) Den Europæiske Union har allerede 
indgået, eller er i færd med at forhandle 
om indgåelse af, bilaterale aftaler med 
lande, hvor oprindelsesmærkning er 
obligatorisk. Det er dens opfattelse, at 
obligatorisk angivelse af oprindelsesland 
vil skabe et mere afbalanceret og 
retfærdigt marked og øge konkurrencen 
mellem landene, og at enhver form for 
forskelsbehandling udgør en 
handelshindring.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 21 b (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21b) Angivelse af oprindelsesoplysninger 
på produkter vil øge 
markedsovervågningsmyndighedernes 
effektivitet i forbindelse med sporing af 
farlige produkter. Endvidere spiller 
angivelse af produkters oprindelsesland 
en afgørende rolle i forbindelse med 
produkttilbagekaldelser eller 
tilbagetrækninger af farlige produkter fra 
EU-markedet.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 21 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21c) Nationale kompetente myndigheder 
bør udvikle bevidstgørelseskampagner 
med det formål at oplyse forbrugerne om 
risikoen for at købe forfalskede produkter, 
navnlig på internettet.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(30) Medlemsstaterne bør fastsætte 
bestemmelser om sanktioner for 
overtrædelse af denne forordning og sikre, 
at de gennemføres. Sanktionerne skal være 
effektive, så harmoniserede som muligt,
stå i forhold til mængden og værdien af 
den indkøbte vare og til det tidsrum, hvori 
denne har været tilgængelig på markedet,
og have afskrækkende virkning.
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Begrundelse

Uden harmoniserede sanktioner i de forskellige medlemsstater – eller i det mindste 
sanktioner, der er i tråd med paneuropæiske minimums- og maksimumsniveauer – vil der ikke 
blive fundet nogen løsning på dette problem. Faktisk vil manglen på harmoniserede 
sanktioner tilskynde til import og distribution i stater, hvor sanktionerne er mindre strenge 
end i andre stater. 

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Denne forordning finder anvendelse på 
produkter, hvad enten de er nye, brugte 
eller istandsat, som er frembragt ved en 
fremstillingsproces, bringes i omsætning 
eller gøres tilgængelige på markedet og 
opfylder et af følgende kriterier:

1. Denne forordning finder anvendelse på 
produkter, hvad enten de er nye, brugte 
eller istandsat, som er frembragt ved en 
fremstillingsproces, bringes i omsætning 
eller gøres tilgængelige på markedet, 
herunder onlinemarkedet, og opfylder et 
af følgende kriterier:

Begrundelse

I betragtning af den stadig større rolle, som e-handel spiller, er det tilrådeligt at specificere, 
at forordningen også finder anvendelse på onlinemarkedet.

Ændringsforslag 12

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

la) byggevarer som defineret i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 305/2011 af 9. marts 2011 om 
fastlæggelse af harmoniserede betingelser 
for markedsføring af byggevarer*.
__________________
*EUT L 88 af 4.4.2011, s. 5. 
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Begrundelse

Byggevarer er normalt blot mellemprodukter og ikke slutprodukter. I de sjældne tilfælde, hvor 
det er nødvendigt at stille sikkerhedskrav til byggevarerne selv, indeholder forordning (EU) 
nr. 305/2011 tilstrækkelige bestemmelser til at kunne opfylde disse krav (se artikel 3, stk. 3, 
artikel 11, stk. 6, samt artikel 27, stk. 3 og 4, i denne forordning).

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

Formålet er at medtage en henvisning til onlinemarkedet, som ikke overvåges i tilfælde, hvor 
et produkt, der bringes i omsætning, leveres direkte til en forbrugers hjem, hvilket navnlig 
sker, når der er tale om små produkter.

Ændringsforslag 14

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) hvis det er ægte i den forstand, at 
produktet eller enhver præsentation af 
produktet ikke uden tilladelse fra 
varemærkeindehaveren er forsynet med et
varemærke, som er identisk med eller 
ligner et registreret varemærke for dette 
produkt, således at det på denne måde 
vildleder forbrugerne med hensyn til 
produktets virkelige identitet
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Ændringsforslag 15

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

Produktets ægthed og tilstedeværelsen af et registreret varemærke viser, at produktet opfylder 
kvalitetsstandarder, der er anerkendt på EU-plan.

Ændringsforslag 16

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Ved anvendelsen af stk. 1 og 2 stiller 
erhvervsdrivende en tjekliste til rådighed 
for markedsovervågningsmyndighederne 
og forklarer, hvordan parametrene i stk. 1 
og 2 er blevet vurderet, og hvordan den 
mulige risiko ved et produkt er blevet 
vurderet på grundlag af denne tjekliste. 
Efter anmodning støtter 
markedsovervågningsmyndighederne de 
erhvervsdrivende i forbindelse med 
gennemførelsen af 
sikkerhedsvurderingen.

Begrundelse

In the case of products that are not subject to any Union harmonisation legislation, EU 
standards or national health and safety legislation, there needs to be clear parameters on 
which basis risk can be properly assessed and defined. However, this evaluation should not 
be left only to economic operators, but there should be a control by market surveillance 
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authorities that is at least based on self-declarations of economic operators showing how the 
risk assessment has been carried out. This is particularly relevant in the case of imported 
products since importers may have a more limited knowledge of how the requirements as per 
paragraph 2 apply to an imported product.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Fabrikanten, importøren og 
distributøren sikrer, at produkter til 
slutforbrugeren er forsynet med en 
angivelse af produktets oprindelsesland 
eller, hvis dette på grund af størrelsen eller 
arten af produktet til slutforbrugeren ikke 
er muligt, at en sådan angivelse fremgår af 
emballagen eller af et dokument, der 
ledsager dette produkt, såsom materiale, 
der er anbragt på salgsstedet. Fabrikanten 
eller importøren sikrer, at alle produkter, 
der sælges i Den Europæiske Union, er 
forsynet med en angivelse af 
oprindelseslandet, uanset om produktet er 
fra et EU-land eller ej. Distributøren 
kontrollerer, om fabrikanten eller 
importøren har mærket 
forbrugerproduktet på korrekt vis, inden 
det sælges eller tilbydes på EU-markedet.

Ændringsforslag 18

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Produktets oprindelsesland angives 
ved hjælp af påskriften "fremstillet i" 
efterfulgt af navnet på oprindelseslandet. 
Påskriften kan affattes på ethvert af Den 
Europæiske Unions officielle sprog, som 
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er let at forstå for forbrugerne eller 
slutkunderne i den medlemsstat, hvor 
varerne skal markedsføres. Til påskriften 
benyttes kun det latinske alfabet for så 
vidt angår produkter, der markedsføres i 
lande, hvis sprog skrives med latinsk 
skrift, og for så vidt angår lande, der 
benytter andre alfabeter, anføres 
påskriften også med latinsk skrift.

Begrundelse

Det er nødvendigt at angive, hvorledes oprindelsesangivelsen skal udformes, og at gøre det 
muligt for leverandørerne at vælge det sprog, som forbrugerne forstår.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 7 - stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Angivelsen af oprindelsesland skal 
fremstå med let læselige bogstaver, som 
ikke kan fjernes, og være synlig ved 
normal brug, klart adskilt fra andre 
oplysninger og præsenteret på en måde, 
som hverken er misvisende eller giver et 
fejlagtigt indtryk af varens oprindelse.

Begrundelse

Af hensyn til forbrugerinformation og forbrugernes sikkerhed er det meget vigtigt at sikre, at 
oprindelsesbetegnelsen er ægte og ikke kan bruges til at vildlede forbrugerne.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1c. Forordningens artikel 7 finder 
anvendelse på produkter, der er bestemt til 
slutforbrugere, bortset fra fiskerivarer og 
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akvakulturprodukter som defineret i 
artikel 1 i forordning (EF) nr. 104/2000
og fødevarer som defineret i artikel 2 i 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 178/2002.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Hvis oprindelseslandet som fastlagt i 
overensstemmelse med stk. 2 er en EU-
medlemsstat, kan oprindelsesmærket 
henvise til Unionen eller en bestemt 
medlemsstat. Alle forbrugerprodukter, 
som bringes i omsætning på EU-
markedet, forsynes også med fabrikantens 
navn og adresse.

Ændringsforslag 22

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 som 
vurderet på grundlag af artikel 6. Den 
tekniske dokumentation skal, alt efter hvad 
der er relevant, indeholde:

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Før han bringer et produkt i omsætning, 
har importøren de samme forpligtelser 
som EU-producenter og sikrer således, at 
produktet opfylder det almindelige 
sikkerhedskrav i artikel 4, at fabrikanten 
opfylder kravene i artikel 8, og at den 
tekniske dokumentation, der ledsager 
produktet, attesterer, at det opfylder de 
sikkerhedskrav, der er forbundet med de 
potentielle risici ved det.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Eftersom forpligtelserne i artikel 8, 
stk. 4, er baseret på en risikovurdering af 
et produkt, der kunne være baseret på 
andre kriterier og parametre i tredjelande, 
er det importørens ansvar at sikre, at den 
udenlandske fabrikant har taget hensyn 
til de EU-parametre, der er fastsat i 
artikel 6, og at dette fremgår af den 
tekniske dokumentation, fabrikanten 
videregiver til importøren.

Begrundelse

Det skal sikres, at den risikovurdering, der foretages af udenlandske fabrikanter, er baseret 
på de samme krav som dem, der gælder for produkter, som importeres til EU, og for 
produkter, der bringes i omsætning på EU-markedet.

Ændringsforslag 25

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

3a. Importøren sikrer, at hans produkter 
er forsynet med et type-, parti- eller 
serienummer eller en anden form for 
angivelse, ved hjælp af hvilken produktet 
kan identificeres, og som er klart synlig 
og letlæselig for forbrugerne, eller, hvis 
dette på grund af produktets størrelse eller 
art ikke er muligt, at de krævede 
oplysninger fremgår af emballagen eller 
af et dokument, der ledsager produktet. 

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Hvis en importør finder eller har grund 
til at tro, at et produkt, han har bragt i 
omsætning, ikke er sikkert eller på anden 

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

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

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

8. Importøren opbevarer i en periode på ti 
år efter, at produktet er blevet bragt i 
omsætning, den tekniske dokumentation og 
stiller den efter anmodning til rådighed for 
markedsovervågningsmyndighederne og 
enhver erhvervsdrivende, som han 
distribuerer sine produkter til, sammen 
med beviser for eksistensen af væsentlige 
forskelle mellem modellerne.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis en distributør finder eller har grund 
til at tro, at et produkt, han har gjort 
tilgængeligt på markedet, ikke er sikkert 

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

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

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Medlemsstaterne fastsætter på grundlag 
af de af Kommissionen foreslåede fælles 
minimumsniveauer bestemmelser om 
sanktioner for overtrædelse af denne 
forordning og træffer alle nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at de 
gennemføres. Sanktionerne skal være 
effektive, forholdsmæssige og have 
afskrækkende virkning. Medlemsstaterne 
giver senest den [indsæt dato – 3 måneder 
efter den dato, fra hvilken denne 
forordning finder anvendelse] 
Kommissionen meddelelse om disse 
bestemmelser og meddeler omgående 
senere ændringer af betydning for 
bestemmelserne. Sanktionerne skal være 
harmoniserede og stå i forhold til det 
tidsrum, hvori produkter, der ikke 
opfylder kravene, har været tilgængelige 
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på markedet, samt til sådanne produkters 
værdi og mængde. 
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