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Ændringsforslag 10
Salvatore Iacolino

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

Or. it

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 europæisk plan.

Ændringsforslag 11
Cristiana Muscardini

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, 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

Or. it
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Ændringsforslag 12
Yannick Jadot
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)

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, vil de 
økonomiske aktører vurdere produkternes 
sikkerhed i henhold til specifikke 
kriterier, på baggrund af hvilke de 
definerer det risikoniveau, der er 
forbundet med de enkelte produkter. 
Markedsovervågningsmyndighederne kan 
bistå de økonomiske aktører i forbindelse 
med udførelsen af sikkerhedsvurderingen.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at markedsovervågningsmyndighederne assisterer de økonomiske aktører 
(f.eks. fabrikanter, importører osv.) i forbindelse med vurderingen af produktrisici, navnlig 
når disse produkter ikke er omfattet af harmoniseringslovgivning eller europæiske 
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 13
Yannick Jadot
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) "risiko": en risiko, der kan indvirke 
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negativt på personers sundhed og 
sikkerhed generelt, sundhed og sikkerhed 
på arbejdspladsen, forbrugerbeskyttelse, 
miljøet, den offentlige sikkerhed samt 
andre samfundsinteresser i en grad, der 
går ud 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

Or. en

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 14
Jörg Leichtfried

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 

(20) Det er meget vigtigt, at det sikres, at 
alle produkter, der bringes på markedet i 
EU, er sikre med henblik på at garantere 
et højt beskyttelsesniveau for bl.a. 
forbrugere. Det understreges, at 
produktidentifikation, angivelse af 
oprindelse og produktsporbarhed gennem 
hele forsyningskæden vil bidrage til at 
gøre 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 
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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[18] finder anvendelse 
på behandlingen af personoplysninger i 
medfør af denne forordning.

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. I denne 
henseende anmoder Europa-Parlamentet 
indtrængende Kommissionen om at 
etablere en offentlig database med 
oplysninger om 
forbrugerproduktsikkerhed for at øge 
bevidstheden om farlige produkter på 
tværs af grænserne i det indre marked. 
Opfordrer Kommissionen til at give 
fagfolk, der beskæftiger sig med 
produktsikkerhed, producenter, handels-
og forbrugerorganisationer og nationale 
myndigheder adgang til alle relevante 
oplysninger og samtidig sikre den 
nødvendige fortrolighed.
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[18] finder anvendelse 
på behandlingen af personoplysninger i 
medfør af denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 15
Cristiana Muscardini

Forslag til forordning
Betragtning 20
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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[18] finder anvendelse 
på behandlingen af personoplysninger i 
medfør af denne forordning.

(20) At sikre, at produkter er identificeret 
og kan spores gennem hele 
forsyningskæden, gør det lettere at 
identificere erhvervsdrivende og at træffe 
effektive korrigerende foranstaltninger 
over for usikre produkter, f.eks. målrettede 
tilbagekaldelser og tilintetgørelse af 
produkterne. 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[18] finder anvendelse 
på behandlingen af personoplysninger i 
medfør af denne forordning.

Or. it

Ændringsforslag 16
Marielle de Sarnez

Forslag til forordning
Betragtning 20 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20a) Et forenklet, pålideligt og 
harmoniseret mærknings- og 
certificeringssystem på europæisk plan er 
afgørende som hjælp til virksomhederne 
og forbrugerne.

Or. fr

Ændringsforslag 17
Marielle de Sarnez

Forslag til forordning
Betragtning 20 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20b) Produkters oprindelsesmærkning 
skal baseres på udbudsbetingelserne og 
strenge kriterier.

Or. fr

Ændringsforslag 18
Christofer Fjellner

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 

udgår
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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 19
Robert Sturdy
for ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Selv om produktsikkerhed er et vigtigt koncept, er det ikke fastslået objektivt, at 
oprindelsesmærkning fremmer sikkerheden, og derfor vil en ikkelovgivningsmæssig og 
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frivillig tilgang være at foretrække. Endvidere vil oprindelsesmærkningens merværdi være 
tvivlsom, eftersom bestemmelserne i artikel 8 vil gøre nødvendig og tilstrækkelig sporbarhed
mulig.

Ændringsforslag 20
Christofer Fjellner

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. 
Især kan angivelse af oprindelseslandet
gøre 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. Oprindelsesmærkningen 
bør foretages på frivillig basis, når dette 
er forretningsmæssigt fordelagtigt for 
fabrikanterne.

Or. en

Ændringsforslag 21
Jörg Leichtfried

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Angivelse af oprindelsen supplerer de 
grundlæggende sporbarhedskrav 

(21) Understreger nødvendigheden af 
produkternes sporbarhed og 
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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.

sporingsmærkning til at bestemme 
produktets oprindelsesland og den 
ansvarlige fabrikant. Det er afgørende at 
sikre pålidelig sporbarhed i alle faser af et 
produkts livscyklus, samtidig med at det 
sikres, at dette ikke fører til øgede 
administrative byrder. 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, med henblik på at 
informere forbrugerne om det enkelte 
produkts bæredygtighed med hensyn til 
sociale, miljømæssige og 
produktionsmæssige standarder samt med 
hensyn til selve produktets kvalitet og 
sikkerhed. 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. Opfordrer derfor 
Kommissionen til at spille en mere aktiv 
rolle i koordineringen af aktiviteterne hos 
de europæiske 
markedsovervågningsmyndigheder, 
toldmyndighederne og medlemsstaternes 
og tredjelandenes kompetente 
myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 22
Salvatore Iacolino

Forslag til forordning
Betragtning 21
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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. 
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. Angivelse af oprindelsen 
af de materialer, som produktet består af, 
gør forbrugeroplysningerne fuldstændige.
Disse oplysninger kan gøre det lettere for 
markedsovervågningsmyndighederne at 
spore produktet tilbage til det faktiske 
fremstillingssted og gøre det muligt at 
etablere kontakt til myndighederne i 
oprindelseslandene inden for rammerne af 
bilateralt eller multilateralt samarbejde om 
forbrugerproduktsikkerhed med henblik på 
passende opfølgning.

Or. it

Begrundelse

Angivelsen af oprindelseslandet giver ikke fuldstændige oplysninger til forbrugerne om 
produktets reelle oprindelse og bør derfor suppleres med oplysninger om de materialer, som 
produktet består af.

Ændringsforslag 23
Marielle de Sarnez

Forslag til forordning
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) Der skal iværksættes oplysnings- og 
bevidstgørelseskampagner vedrørende 
markedsovervågningsmyndighedernes 
rolle for at sikre, at forbrugerne efter 
behov kan få kendskab til denne.
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Or. fr

Ændringsforslag 24
Jörg Leichtfried

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. Det er af afgørende 
betydning, at sanktionerne harmoniseres i 
alle medlemsstaterne for at undgå 
yderligere import og distribution i de 
stater, hvor sanktionerne ikke er så 
strenge som i andre stater. Sanktionerne 
skal stå i forhold til mængden og værdien 
af den indkøbte vare og til det tidsrum, 
hvor denne har været tilgængelig på 
markedet, være effektive og have 
afskrækkende virkning.

Or. en

Ændringsforslag 25
Salvatore Iacolino

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:

Or. it
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Begrundelse

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

Ændringsforslag 26
Daniel Caspary, Andreas Schwab

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

la) byggevarer på baggrund af 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. 

Or. de

Begrundelse

Byggevarer er normalt blot mellemprodukter og ikke slutprodukter. I de sjældne tilfælde, hvor 
der bør stilles sikkerhedskrav til selve produktet, indeholder den anførte forordning (EU) 
nr. 305/2011 tilstrækkelige bestemmelser for at tage hensyn til disse krav (jf. artikel 3, stk. 3, 
artikel 11, stk. 6, samt artikel 27, stk. 3 og 4, i denne forordning).

Ændringsforslag 27
Jörg Leichtfried

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For så vidt angår udviklingen af 
onlinesalg og told på internettet, gøres der 
opmærksom på de vanskeligheder, som 
markedsovervågningsmyndighederne står 
over for, når de griber ind over for farlige 
produkter, der sælges online. For at 
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håndtere disse udfordringer i forbindelse 
med kontrol af importerede produkter 
opfordres Kommissionen til at 
tilvejebringe specifikke redskaber til 
toldmyndighederne på den ene side og til 
yderligere forbedret samarbejde mellem 
de retshåndhævende myndigheder på den 
anden side. Det anerkendes, at der er et 
stigende antal produkter, der købes over 
internettet af forbrugerne, og som 
kommer fra tredjelande og ikke 
overholder europæiske normer, hvorved 
forbrugernes sundhed og sikkerhed 
bringes i fare. Kommissionen opfordres 
derfor til at styrke og standardisere 
toldkontrollen og markedsovervågningen 
af produkter, der købes på internettet. Det 
understreges endvidere, at Kommissionen 
og de nationale kompetente myndigheder 
bør videreudvikle 
bevidstgørelseskampagner med det formål 
at oplyse forbrugerne om risikoen for at 
købe forfalskede produkter, navnlig på 
internettet.

Or. en

Ændringsforslag 28
Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi

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 er forsynet med et 
varemærke, som er identisk med eller 
svarer til et registreret varemærke for 
dette produkt, uden tilladelse fra 
varemærkeindehaveren og dermed ikke 
vildleder forbrugerne med hensyn til 
produktets virkelige identitet.

Or. en
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Ændringsforslag 29
Salvatore Iacolino

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

Or. it

Begrundelse

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

Ændringsforslag 30
Cristiana Muscardini

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

Or. en

Ændringsforslag 31
Yannick Jadot
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Ved anvendelse af stk. 1 og 2 skal 
økonomiske aktører stille en tjekliste til 
rådighed for 
markedsovervågningsmyndighederne, idet 
de forklarer, hvordan parametrene i 
henhold til stk. 1 og 2 er blevet vurderet, 
og hvordan et produkts mulige risiko er 
blevet vurderet på grundlag af denne 
tjekliste. Efter anmodning støtter 
markedsovervågningsmyndighederne de 
økonomiske aktører i forbindelse med 
sikkerhedsvurderingen.

Or. en

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 
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 32
Robert Sturdy
for ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7 udgår
Angivelse af oprindelse
1. Fabrikanten og importøren sikrer, at 
produkter er forsynet med en angivelse af 
produktets oprindelsesland eller, hvis 
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dette på grund af produktets størrelse eller 
art ikke er muligt, at en sådan angivelse 
fremgår af emballagen eller af et 
dokument, der ledsager produktet.
2. Oprindelseslandet, jf. stk. 1, fastlægges 
i overensstemmelse med bestemmelserne 
om varers ikke-præferenceoprindelse i 
artikel 23-25 i Rådets forordning (EØF) 
nr. 2913/92 om indførelse af en EF-
toldkodeks[21].
3. Hvis oprindelseslandet som fastlagt i 
overensstemmelse med stk. 2 er en EU-
medlemsstat, kan fabrikanter og 
importører henvise til Unionen eller en 
bestemt medlemsstat.

Or. en

Begrundelse

Selv om produktsikkerhed er et vigtigt koncept, er det ikke fastslået objektivt, at 
oprindelsesmærkning fremmer sikkerheden, og derfor vil en ikkelovgivningsmæssig og 
frivillig tilgang være at foretrække. Endvidere vil oprindelsesmærkningens merværdi være 
tvivlsom, eftersom bestemmelserne i artikel 8 vil gøre nødvendig og tilstrækkelig sporbarhed
mulig.

Ændringsforslag 33
Christofer Fjellner

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.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 34
Christofer Fjellner

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Fabrikanten og importøren opfordres til 
at sikre, 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 kan fremgå af emballagen 
eller af et dokument, der ledsager 
produktet, på frivillig basis, når dette er 
forretningsmæssigt fordelagtigt for dem.

Or. en

Ændringsforslag 35
Hans-Peter Martin

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Fabrikanten og importøren sikrer, at 
produkter er forsynet med en angivelse af 
produktets oprindelsesland eller, hvis dette 
på grund af produktets størrelse eller art 
ikke er muligt, at en sådan angivelse 
fremgår af emballagen eller af et 
dokument, der ledsager produktet. Hvis 
væsentlige dele af produktionen finder 
sted i forskellige lande, angives disse 
oprindelseslande efter deres andel i 
værdikæden.

Or. de

Ændringsforslag 36
Jörg Leichtfried
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Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Fabrikanten og importøren af produkter 
skal angive oprindelseslandet for at gøre 
det muligt at spore varerne i 
forsyningskæden. Endvidere spiller 
angivelsen af produktets oprindelsesland 
en afgørende rolle i forbindelse med 
produkttilbagekaldelser eller 
tilbagetrækning af farlige produkter fra 
EU-markedet. Fabrikanten eller 
importøren sikrer, at alle produkter, der 
sælges i EU, er forsynet med en angivelse 
af oprindelseslandet, uanset om produktet 
er fra et EU-land eller ej. Hvis det ikke er 
muligt at angive oprindelseslandet på 
grund af produktets størrelse og/eller art, 
skal angivelsen fremgå af emballagen eller 
af et dokument, der ledsager produktet.

Or. en

Ændringsforslag 37
Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi

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 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, såsom materiale, der 
anvendes på salgsstedet.

Or. en



AM\1000100DA.doc 21/35 PE514.717v02-00

DA

Ændringsforslag 38
Salvatore Iacolino

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. it

Begrundelse

Angivelsen af oprindelseslandet giver ikke fuldstændige oplysninger til forbrugerne om 
produktets reelle oprindelse og bør derfor suppleres med oplysninger om de materialer, som 
produktet består af.

Ændringsforslag 39
Daniel Caspary

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 40
Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Produktets oprindelsesland angives 
ved hjælp af påskriften "made in" 
ledsaget af navnet på oprindelseslandet. 
Påskriften affattes på et af Den 
Europæiske Unions officielle sprog, som 
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 under alle omstændigheder 
også med latinsk skrift.

Or. en

Ændringsforslag 41
Daniel Caspary

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Ordene "made in" sammen med 
navnet på oprindelseslandet angiver 
varernes oprindelse. Mærkningen kan 
foretages på et af EU's officielle sprog, 
som er letforståeligt for de endelige 
forbrugere i de medlemsstater, hvor 
varerne skal afsættes, eller på engelsk ved 
at anvende ordene "made in" samt den 
engelske betegnelse for oprindelseslandet. 
I forbindelse med produkter, der bringes i 
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omsætning i lande, hvor sproget skrives 
med det latinske alfabet, må mærkningen 
ikke forekomme med andre bogstaver end 
dem, der tilhører dette alfabet.

Or. en

Ændringsforslag 42
Daniel Caspary

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Forordningens artikel 7 gælder for 
produkter, der er bestemt til endelige 
forbrugere, bortset fra fiskerivarer og 
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.

Or. en

Ændringsforslag 43
Christofer Fjellner

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Oprindelseslandet, jf. stk. 1, fastlægges 
i overensstemmelse med bestemmelserne 
om varers ikke-præferenceoprindelse i 
artikel 23-25 i Rådets forordning (EØF) 
nr. 2913/92 om indførelse af en EF-
toldkodeks[21].

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 44
Hans-Peter Martin

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.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 45
Christofer Fjellner

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.

udgår

Or. en

Begrundelse

Forbrugsvarer, som sælges i Den Europæiske Union, skal overholde visse normer, så de lever 
op til sikkerhedskravene i EU's direktiver. Derfor vil en oprindelsesangivelse ikke være 
relevant for håndhævelse af standarderne. I den forbindelse er markedsovervågning meget 
vigtig.

Ændringsforslag 46
Jörg Leichtfried

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3
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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 mærket "made in"
henvise til Unionen eller en bestemt 
medlemsstat. Derudover bør alle 
forbrugerprodukter, som markedsføres i 
EU, være forsynet med fabrikantens navn 
og adresse. Angivelsen af 
oprindelsesoplysninger på produkter vil 
øge markedsovervågningsmyndighedernes 
effektivitet i forbindelse med sporing af 
farlige produkter på EU-markedet.

Or. en

Ændringsforslag 47
Jörg Leichtfried

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Opfordrer Kommissionen til at sikre, 
at fabrikanterne, foruden mærkningen 
med "made in", informerer de offentlige 
myndigheder om sikkerheden af deres 
produkter. Understreger, at 
distributørerne bør være forpligtet til at 
kontrollere, om fabrikanterne eller 
importørerne har mærket 
forbrugerproduktet på korrekt vis, inden 
det sælges eller tilbydes på EU-markedet.

Or. en

Ændringsforslag 48
Christofer Fjellner

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

3a. Varer kan fritages for 
oprindelsesangivelse af tekniske eller 
handelsmæssige årsager. Varer kan 
ligeledes fritages for oprindelsesangivelse, 
hvis oprindelsesreglerne i sig selv 
fastsætter oprindelseslandet, uden at 
forbrugeren gives relevante oplysninger, 
dvs. i de tilfælde, hvor produktet er et 
resultat af en kompleks, diversificeret og 
tværnational produktionskæde, eller hvor 
produktets merværdi i det land, hvor den 
sidste væsentlige forarbejdning finder 
sted, er af ringe betydning.

Or. en

Begrundelse

Ikkepræferentielle oprindelsesregler er grundlaget for det internationale handelssystem i 
forbindelse med fastsættelse af oprindelsesland. Efterhånden som produktionskæderne bliver 
stadig mere diversificerede og globale, er angivelser af oprindelsesland ofte vildledende for 
forbrugerne, eftersom disse får det indtryk, at produktet i sin helhed eller for størstedelens 
vedkommende er fremstillet i det land, der er angivet på mærkningen.

Ændringsforslag 49
Yannick Jadot
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Med henblik på at beskytte forbrugernes 
sundhed og sikkerhed overdrager
fabrikanten, i overensstemmelse med 
graden af de potentielle risici ved det 
pågældende produkt, som vurderes på 
grundlag af artikel 6, udførelsen af 
overensstemmelseskontrol til et 
uafhængigt tredje organ, foretager
stikprøvekontrol af produkter, der gøres 
tilgængelige på markedet, undersøger 
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distributørerne orienteret om denne 
overvågning.

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

Or. en

Ændringsforslag 50
Yannick Jadot
for Verts/ALE-Gruppen

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

Or. en

Ændringsforslag 51
Marielle de Sarnez

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Før han bringer et produkt i omsætning,
har importøren de samme forpligtelser 
som de europæiske fabrikanter og skal 
derfor sikre, at produktet opfylder det 
almindelige sikkerhedskrav i artikel 4, og 
at fabrikanten opfylder kravene i artikel 8, 
stk. 4, 6 og 7.

Or. fr
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Ændringsforslag 52
Yannick Jadot
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Eftersom forpligtelserne i artikel 8, 
stk. 4, er baseret på risikovurdering af et 
produkt, som kan baseres på forskellige 
kriterier og parametre i tredjelande, er det 
importørens ansvar at sikre, at den 
udenlandske fabrikant har taget hensyn 
til de EU-parametre, der omfattet af 
artikel 6, og som vil blive indberettet i den 
tekniske dokumentation, som er
videregivet til importøren.

Or. en

Begrundelse

Det skal sikres, at den risikovurdering, der gennemføres af udenlandske fabrikanter, er 
baseret på de samme EU-krav for produkter, som importeres til EU, og for indførelse på EU-
markedet.

Ændringsforslag 53
Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 54
Hans-Peter Martin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Ændringsforslag 55
Yannick Jadot
for Verts/ALE-Gruppen

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 vurderes 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 
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overvågning.

Or. en

Ændringsforslag 56
Cristiana Muscardini

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 57
Cristiana Muscardini

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 

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

omsætning, den tekniske dokumentation og 
stiller den efter anmodning til rådighed for 
markedsovervågningsmyndighederne og 
enhver økonomisk aktør, som han 
distribuerer sine produkter til, sammen 
med beviser for eksistensen af betydelige 
forskelle mellem modellerne.

Or. en

Ændringsforslag 58
Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en



PE514.717v02-00 32/35 AM\1000100DA.doc

DA

Ændringsforslag 59
Yannick Jadot
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 13 udgår
Undtagelse fra visse forpligtelser for 
fabrikanter, importører og distributører 
1. Forpligtelsen til at underrette 
markedsovervågningsmyndighederne, jf. 
artikel 8, stk. 9, artikel 10, stk. 2 og 7, og 
artikel 11, stk. 3 og 5, er ikke et krav, hvis 
følgende betingelser er opfyldt:
a) Det er kun et begrænset antal klart 
identificerede produkter, der ikke er sikre. 
b) Fabrikanten, importøren eller 
distributøren kan dokumentere, at 
risikoen er under fuld kontrol, og at 
produktet ikke længere er til fare for 
menneskers sikkerhed og sundhed. .
c) Årsagen til risikoen ved produktet er af 
en sådan art, at myndighederne og 
offentligheden ikke kan udnytte 
kendskabet hertil på en nyttig måde.
2. Kommissionen kan ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter fastlægge, i 
hvilke situationer betingelserne i stk. 1 er 
opfyldt. Disse gennemførelsesretsakter 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 19, stk. 3. 
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.
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Or. en

Ændringsforslag 60
Yannick Jadot
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 61
Yannick Jadot
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Sporbarhedssystemet skal omfatte 
elektronisk indsamling og lagring af data, 
der gør det muligt at identificere produktet 
og de erhvervsdrivende, der er involveret i 
forsyningskæden for det, herunder EU-
fabrikanter og udenlandske fabrikanter,
samt anbringelse af en databærer, der giver 
adgang til disse data, på produktet, på dets 
emballage eller på følgedokumenterne.
Sporbarhedssystemet skal finde 
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anvendelse på både indenlandsk 
producerede produkter og importerede 
produkter.

Or. en

Ændringsforslag 62
Yannick Jadot
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 63
Marielle de Sarnez

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 

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, harmoniserede,
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 
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bestemmelserne. bestemmelserne.

Or. fr

Ændringsforslag 64
Jörg Leichtfried

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 
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. De fastsatte sanktioner 
kan stå i forhold til mængden og værdien 
af den indkøbte vare og til det tidsrum, 
hvor denne har været tilgængelig på 
markedet.

Or. en


