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Ændringsforslag 1
Carl Schlyter

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. Understreger, at globalisering, stadig 
større outsourcing og væksten i den 
internationale handel betyder, at flere 
produkter bliver omsat på markeder rundt 
omkring i verden; mener, at et tæt 
samarbejde mellem globale 
reguleringsmyndigheder og andre berørte 
parter inden for forbrugerproduktsikkerhed 
er af afgørende betydning for at tackle de 
udfordringer, som de komplicerede 
forsyningskæder og den større samhandel 
stiller;

1. Understreger, at globalisering, stadig 
større outsourcing og væksten i den 
internationale handel betyder, at flere 
produkter bliver omsat på markeder rundt 
omkring i verden; mener, at et tæt 
samarbejde mellem globale 
reguleringsmyndigheder og andre berørte 
parter inden for forbrugerproduktsikkerhed 
er af afgørende betydning for at tackle de 
udfordringer, som de komplicerede 
forsyningskæder og den større samhandel 
stiller;  forventer, at revisionen af 
direktivet om produktsikkerhed foreslår 
markedsovervågningsbestemmelser, der er 
tilstrækkelige til at holde virksomhederne 
effektivt ansvarlige for hele 
forsyningskæden for deres produkter;

Or. en

Ændringsforslag 2
Carl Schlyter

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. understreger at et fælles EU-
kontrolsystem for alle produkter er vigtigt 
for vores handelspartnere og producenterne 
fra tredjelande, som markedsfører deres 
produkter på EU-markedet; er af den 
mening, at når Kommissionen udarbejder 
et forslag om revision af direktivet om 
produktsikkerhed i almindelighed, burde 
den alvorligt overveje muligheden af at 

3. understreger, at et fælles EU-
kontrolsystem for alle produkter, på 
betingelse af at dets standarder er mindst 
lige så høje som de højeste standarder i 
enhvilken som helst af EU-
medlemsstaterne, er vigtigt for vores 
handelspartnere og producenterne fra 
tredjelande, som markedsfører deres 
produkter på EU-markedet; er af den 
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indføje markedsovervågningsbestem-
melserne i direktivet om produktsikkerhed 
i almindelighed i den nye 
rammelovgivning;

mening, at når Kommissionen udarbejder 
et forslag om revision af direktivet om 
produktsikkerhed i almindelighed, burde 
den alvorligt overveje muligheden af at 
indføje 
markedsovervågningsbestemmelserne i 
direktivet om produktsikkerhed i 
almindelighed i den nye rammelovgivning;

Or. en

Ændringsforslag 3
David Martin

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. understreger at et fælles EU-
kontrolsystem for alle produkter er vigtigt
for vores handelspartnere og producenterne 
fra tredjelande, som markedsfører deres 
produkter på EU-markedet; er af den 
mening, at når Kommissionen udarbejder 
et forslag om revision af direktivet om 
produktsikkerhed i almindelighed, burde 
den alvorligt overveje muligheden af at 
indføje
markedsovervågningsbestemmelserne i 
direktivet om produktsikkerhed i 
almindelighed i den nye rammelovgivning;

3. understreger at et fælles EU-
kontrolsystem for alle produkter er vigtigt
for vores handelspartnere og producenterne 
fra tredjelande, som markedsfører deres 
produkter på EU-markedet; er af den 
mening, at når Kommissionen udarbejder 
et forslag om revision af direktivet om 
produktsikkerhed i almindelighed, skal den 
indføje
markedsovervågningsbestemmelserne i 
direktivet om produktsikkerhed i 
almindelighed i den nye rammelovgivning; 

Or. en

Ændringsforslag 4
Małgorzata Handzlik

Udkast til udtalelse
Punkt 4a (nyt) 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4a. opfordrer Kommissionen til at 



AM\838374DA.doc 5/6 PE452.667v01-00

DA

overveje det nyttige i at oprette et system 
som RAPEX-CHINA for andre 
handelspartnere, i særdeleshed for dem, 
hvis produkter er blevet registreret i 
RAPEX-systemet;

Or. en

Ændringsforslag 5
Małgorzata Handzlik

Udkast til udtalelse
Punkt 4 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4b. understreger vigtigheden af 
produkternes sporbarhed og 
sporingsmærkning til at bestemme 
produktets oprindelsesland og den 
ansvarlige producent;

Or. en

Ændringsforslag 6
Cristiana Muscardini

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. erkender, at flere og flere produkter fra 
tredjelande købes over internettet af 
forbrugerne, som måske ikke er 
opmærksomme på, at disse produkter ikke 
nødvendigvis overholder europæiske 
normer og kan udgøre en sikkerhedsrisiko 
for brugerne;  bemærker, at produkter købt 
af forbrugerne på internettet fra tredjelande 
udgør en udfordring for told- og 
markedsovervågningsmyndighederne;
opfordrer Kommissionen til at undersøge 
forskellige løsninger på dette problem, 

5. erkender det stigende antal produkter, 
der købes over internettet af forbrugerne, 
og som kommer fra tredjelande og ikke 
nødvendigvis overholder europæiske 
normer, hvorved forbrugernes sikkerhed 
og sundhed bringes i fare; opfordrer 
Kommissionen til at fremskynde og 
standardisere toldkontrol af produkter 
købt på internettet og foretage 
markedsovervågning, idet der særlig 
lægges vægt på produkter, som kan skade 
forbrugerne direkte som f.eks. lægemidler 
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samtidig med at man styrker forbrugernes 
tillid til e-handel.

og levnedsmidler; opfordrer
Kommissionen til at undersøge forskellige 
løsninger på dette problem  for at styrke
forbrugernes tillid til e-handel.

Or. it

Ændringsforslag 7
David Martin

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. erkender, at flere og flere produkter fra 
tredjelande købes over internettet af 
forbrugerne, som måske ikke er 
opmærksomme på, at disse produkter ikke 
nødvendigvis overholder europæiske 
normer og kan udgøre en sikkerhedsrisiko 
for brugerne; bemærker, at produkter købt 
af forbrugerne på internettet fra tredjelande 
udgør en udfordring for told- og 
markedsovervågningsmyndighederne; 
opfordrer Kommissionen til at undersøge 
forskellige løsninger på dette problem, 
samtidig med at man styrker forbrugernes 
tillid til e-handel.

5. erkender, at flere og flere produkter fra 
tredjelande købes over internettet af 
forbrugerne, som måske ikke er 
opmærksomme på, at disse produkter ikke 
nødvendigvis overholder europæiske 
normer og kan udgøre en sikkerhedsrisiko 
for brugerne; bemærker, at produkter købt 
af forbrugerne på internettet fra tredjelande 
udgør en udfordring for told- og 
markedsovervågningsmyndighederne; 
opfordrer Kommissionen til at undersøge 
forskellige løsninger på dette problem.

Or. en


