
PA\937477DA.doc PE513.019v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget om International Handel

2013/0049(COD)

3.6.2013

UDKAST TIL 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



PE513.019v01-00 2/10 PA\937477DA.doc

DA

PA_Legam



PA\937477DA.doc 3/10 PE513.019v01-00

DA

KORT BEGRUNDELSE

Den frie bevægelighed for sikre, lovlige og ikke forfalskede 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, ikke, som følge 
af et europæisk lovgivningsmæssigt tomrum, 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 økonomiske aktørers og de nationale 
myndigheders beføjelser. Disse aktører 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 fremstillede 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 
lande 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 
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ikkeharmoniserede produkter uden forskel, eller om der for at sikre forholdsmæssigheden skal 
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 aktørers 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 europæisk 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 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 

(20) At sikre, at produkter er identificeret, 
forsynet med oprindelsesangivelse 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 
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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.

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.

Or. it

Begrundelse

Kravet om angivelse af produkters oprindelse er et af de krav, der gør det lettere for både 
forbrugerne og de kompetente nationale myndigheder at spore produkter i tilfælde af disses 
manglende overholdelse af de i denne forordning fastlagte sikkerhedsstandarder.

Ændringsforslag 2

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 

(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, og gør det også lettere 
for forbrugerne at kæde produkterne 
sammen med de sociale, miljømæssige og 
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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.

sikkerhedsmæssige standarder i 
oprindelseslandet samt lettere at beskytte 
forbrugerne mod forfalskede eller 
ulovlige varer. 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 vareforfalskning med 
henblik på passende opfølgning, således 
som det allerede er 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. Blandt andre er USA, Mexico, 
Canada og Japan eksempler herpå.

Or. it

Begrundelse

Kravet om oprindelsesangivelse er et grundlæggende krav, når det gælder produktsikkerhed, 
og er ikke blot til fordel for de kompetente nationale myndigheder i tilfælde af, at disse ønsker 
at finde frem til den adresse, hvor produktet er fremstillet, men også for sikkerheden for 
forbrugerne, som vil være informerede og føle sig beskyttede og være vidende om, hvad de 
køber. 

Ændringsforslag 3

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 og så harmoniserede som muligt, 
stå i forhold til mængden og værdien af 
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den indkøbte vare og til det tidsrum, hvori 
denne har været tilgængelig på markedet, 
og have afskrækkende virkning. 

Or. it

Begrundelse

At have ikkeharmoniserede sanktioner i de forskellige medlemsstater eller i det mindste
sanktioner, som følger de minimums- og maksimumsniveauer, der er fastsat på EU-plan, vil 
ikke løse problemet, men derimod være et incitament til at importere og distribuere varer i de 
stater, hvor sanktionerne ikke er så strenge som i andre stater.

Ændringsforslag 4

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 og onlinemarkedet som led i 
erhvervsvirksomhed mod eller uden 
vederlag

Or. it

Begrundelse

Formålet er at henvise til onlinemarkedet, hvor der ikke er nogen kontrol, hvis det produkt, 
der bringes i omsætning, leveres direkte til forbrugernes hjem, hvilket navnlig sker, hvis der 
er tale om små produkter. 

Ændringsforslag 5

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 

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

når frem til forbrugeren eller 
slutbrugeren i sin sædvanlige emballage, 
at en sådan angivelse kan anbringes på
emballagen eller på et dokument, der 
ledsager produktet.

Or. it

Begrundelse

Formålet er at beskytte forbrugeren ved at sikre, at oprindelsesangivelsen anbringes på 
emballagen, hvis den ikke kan påføres selve produktet.

Ændringsforslag 6

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Produktets oprindelsesland angives 
ved hjælp af påskriften "fremstillet i" 
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. it

Begrundelse

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



PA\937477DA.doc 9/10 PE513.019v01-00

DA

Ændringsforslag 7

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Angivelsen af oprindelsesland sker 
med let læselige bogstaver, som ikke kan 
fjernes, og den er 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.

Or. it

Begrundelse

Det er meget vigtigt at garantere oprindelsesbetegnelsens ægthed, og at det ikke kan lade sig 
gøre at ændre den ved hjælp af kneb, da den tjener til at informere forbrugerne og sikre deres 
sikkerhed.

Ændringsforslag 8

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, 
sikrer importøren, at produktet opfylder det 
almindelige sikkerhedskrav i artikel 4, og 
at fabrikanten har opfyldt kravene i artikel 
8, og at den tekniske dokumentation, der 
ledsager det, attesterer, at produktet 
opfylder de sikkerhedskrav, der er 
forbundet med de potentielle risici ved det.

Or. it

Begrundelse

Det er først og fremmest importørerne, der har ansvaret for produkter, der bringes i 
omsætning på EU-markedet. Det er således meget vigtigt, at de ikke blot sikrer sig, at deres 
produkter opfylder de i forordningen opstillede sikkerhedsstandarder, men også at de 
vedlægger produkterne den nødvendige tekniske dokumentation, hvoraf det skal fremgå, 
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hvilke risikovurderinger der allerede er foretaget i oprindelsesstaten eller af fabrikanten selv.

Ændringsforslag 9

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. De fastsatte sanktioner 
kan stå i forhold til værdien og mængden 
af de produkter, der bringes i omsætning 
på markedet.

Or. it

Begrundelse

Kommissionen skal mindst sikre et minimumsniveau af harmonisering af 
sanktionsordningerne i medlemsstaterne, så forskelle mellem disse undgås, og eksportører, 
distributører og producenter ikke tilskyndes til at anvende visse indgangssteder til EU frem 
for andre.


