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KORT BEGRUNDELSE

Europa-Parlamentet opfordrede i sin beslutning af 8. marts 20111 Kommissionen til at 
etablere en fælles europæisk ramme for markedsovervågning og dermed erstatte den 
nuværende stadig mere komplekse og besværlige sektorspecifikke 
markedsovervågningsordning.

Under hensyntagen til denne anmodning fremlagde Kommissionen den 13. februar 2013 den 
såkaldte "Produktsikkerheds- og markedsovervågningspakke", som ligeledes indeholder et 
forslag til forordning om forbrugerproduktsikkerhed og en flerårig handlingsplan for 
markedsovervågning for perioden 2013-2015. Forordningen om markedsovervågning af 
produkter har til formål at tydeliggøre regelsættet for markedsovervågning på området for 
nonfoodprodukter ved at samle reglerne om markedsovervågning af forskellig, til tider 
sektorspecifik, lovgivning i en enkelt retsakt, som anvendes horisontalt i alle sektorer. 
Forslaget forenkler og styrker derfor den nuværende lovgivning for markedsovervågning.

Markedsovervågning har i stigende grad givet anledning til spørgsmål. Selv om antallet af 
produkter, der ikke opfylder kravene på EU-markedet, ikke kan overses og formentlig er 
stigende, er det blevet påpeget, at visse medlemsstater muligvis ikke har stillet tilstrækkelige 
ressourcer til rådighed for markedsovervågningsmyndighederne, således at de kan udføre 
deres arbejde. Spørgsmålet bærer præg af en klar handelsdimension: I takt med at EU åbner 
sine markeder yderligere for varer fra tredjelande inden for rammerne for indgåelse af 
frihandelsaftaler, kommer de forbrugerprodukter, der bringes i omsætning på det europæiske 
indre marked, i stadig højere grad fra tredjelande. Det har i et stort antal sager ikke været 
muligt at identificere fabrikanten af produkter, der ikke opfylder kravene, som er importeret 
fra tredjelande. Europæiske fabrikanter investerer samtidig betydeligt i overholdelse af EU-
lovgivningen, hvorved konkurrenter fra tredjelande, som ikke overholder EU-lovgivningen, 
ikke blot undergraver resultaterne af forskellige EU-politikkers målsætninger, men ligeledes 
bringer den europæiske industris konkurrenceevne i fare.

Ordføreren fremsætter i denne forbindelse en række forslag:
 Samarbejdet med markedsovervågningsmyndigheder fra tredjelande, især dem, som 

har præferenceadgang til det europæiske indre marked, skal styrkes
 Kommissionen bør behandle samarbejdet mellem 

markedsovervågningsmyndighederne under handelsforhandlingerne
 Medlemsstaterne skal afsætte tilstrækkelige ressourcer til markedsovervågningen og 

toldmyndighederne, således at de kan udføre deres opgaver, da det især er et problem, 
at myndighederne i de store indrejsesteder (havne) til det europæiske indre marked er 
nødt til at bære den største byrde af disse opgaver, mens risiciene påvirker hele 
Unionen

 Kommissionen bør spille en mere aktiv rolle for at styrke samarbejdet på dette område 
med henblik på at sikre lige vilkår for så vidt angår gennemførelsen af EU's 
markedsovervågningsordning og undgå, at erhvervsdrivende, der bevæger sig på 
kanten af loven, går efter markedsovervågningssystemets svage punkter

                                               
1 Produktsikkerhed i almindelighed og markedsovervågning – Europa-Parlamentets beslutning af 8. marts 2011 
om revision af direktivet om produktsikkerhed i almindelighed og markedsovervågning.
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 Kommissionen bør kritisk vurdere samarbejdsmekanismernes funktionsmåde mellem 
medlemsstaterne og med tredjelande

 Der bør oprettes en paneuropæisk database over personskader, som koordineres af 
Kommissionen med henblik på at støtte håndhævelsen af relevante myndigheders 
markedsovervågningsforanstaltninger.

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
Henvisning 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) For at sikre den frie bevægelighed for 
produkter inden for Unionen er det 
nødvendigt at sikre, at de opfylder krav om 
et højt beskyttelsesniveau for 
samfundsinteresser som sundhed og 
sikkerhed generelt, sundhed og sikkerhed 
på arbejdspladsen, forbrugerbeskyttelse, 
miljøbeskyttelse samt den offentlige 
sikkerhed. En robust gennemførelse af 
disse krav er afgørende for en 
tilfredsstillende beskyttelse af disse 
interesser og for at skabe gunstige vilkår 

(1) For at sikre og forbedre det indre 
markeds funktion samt den frie 
bevægelighed for produkter inden for 
Unionen er det nødvendigt at sikre, at de 
opfylder krav om et højt beskyttelsesniveau 
for samfundsinteresser som sundhed og 
sikkerhed generelt, sundhed og sikkerhed 
på arbejdspladsen, forbrugerbeskyttelse, 
miljøbeskyttelse samt den offentlige 
sikkerhed. En robust gennemførelse af 
disse krav er afgørende for en 
tilfredsstillende beskyttelse af disse 
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for loyal konkurrence på EU-markedet for 
varer. Det er derfor nødvendigt med regler 
for markedsovervågning og kontrol med 
produkter, som indføres i Unionen fra 
tredjelande.

interesser og for at skabe gunstige vilkår 
for loyal konkurrence på EU-markedet for 
varer. Det er derfor nødvendigt med regler 
for markedsovervågning og kontrol med 
produkter, som indføres i Unionen fra 
tredjelande.

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Under hensyntagen til de seneste 
data fra Eurobarometer, som viser et fald 
i forbrugertilliden for så vidt angår 
sikkerheden af de produkter, der sælges i 
EU, bør Unionen styrke sit regelsæt for 
markedsovervågning for at genvinde de 
europæiske forbrugeres tillid.

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Både nye og brugte produkter med 
oprindelse uden for Unionen kan kun 
bringes i omsætning, efter at de er blevet 
frigivet til fri omsætning. Det er påkrævet 
med effektiv kontrol med Unionens ydre 
grænser for at suspendere frigivelsen af 
produkter, der kan udgøre en risiko, hvis de 
bringes i omsætning i Unionen, indtil 
markedsovervågningsmyndighederne har 
foretaget en evaluering og truffet en 
endelig beslutning.

(19) Både nye og brugte produkter med 
oprindelse uden for Unionen kan kun 
bringes i omsætning, efter at de er blevet 
frigivet til fri omsætning. Under 
overholdelse af den fælles handelspolitiks 
princip om ensartethed kræves der
effektiv kontrol med Unionens ydre 
grænser for at suspendere frigivelsen af 
produkter, der kan udgøre en risiko, hvis de 
bringes i omsætning i Unionen, indtil 
markedsovervågningsmyndighederne har 
foretaget en evaluering og truffet en 
endelig beslutning. Kommissionen bør 
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vurdere effektiviteten af disse 
kontrolforanstaltninger med henblik på at 
sikre, at der ved alle indrejsesteder til EU-
markedet anvendes samme standarder, 
således at erhvervsdrivende, der bevæger 
sig på kanten af loven, ikke omdirigerer 
handelen til indrejsesteder til EU-
markedet, som er underlagt en mindre 
streng gennemførelse af EU’s 
markedsovervågningsordning.

Or. en

Begrundelse

Det er blevet konstateret, at risikoen for, at der foreligger en tilsidesættelse af EU-
lovgivningen, er højere ved importerede varer. Der er risiko for, at erhvervsdrivende, der 
bevæger sig på kanten af loven, omdirigerer deres varer til indrejsesteder, hvor Unionens 
markedsovervågningsordning kun gennemføres i begrænset omfang. Kommissionen skal 
sikre, at ordningen anvendes konsekvent i hele Unionen.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) En forpligtelse for myndighederne 
med ansvar for kontrol med produkter, der 
indføres i Unionen, til at foretage kontrol i 
rimeligt omfang kan således bidrage til et 
sikrere EU-marked for produkter. For at 
øge effektiviteten af en sådan kontrol bør 
samarbejde og udveksling af oplysninger 
mellem disse myndigheder og 
markedsovervågningsmyndighederne om 
produkter, der udgør en risiko, forbedres.

(20) En forpligtelse for myndighederne 
med ansvar for kontrol med produkter, der 
indføres i Unionen, til at foretage kontrol i 
rimeligt omfang kan således bidrage til et 
sikrere EU-marked for produkter. For at 
øge effektiviteten af en sådan kontrol bør 
samarbejde og udveksling af oplysninger 
mellem disse myndigheder og 
markedsovervågningsmyndighederne om 
produkter, der udgør en risiko, forbedres 
markant. Kommissionen bør overvåge 
samarbejdet mellem disse 
markedsovervågningsmyndigheder og 
fremsætte henstillinger for at forbedre 
deres samarbejde yderligere.

Or. en
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Begrundelse

Det er ikke tilstrækkeligt at give tilsagn om at styrke samarbejdet mellem de kompetente
myndigheder. Kommissionen skal yde en aktiv indsats som mægler og vejleder i dette 
samarbejde.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Der bør være effektiv, hurtig og 
nøjagtig udveksling af oplysninger mellem 
medlemsstaterne og mellem 
medlemsstaterne og Kommissionen. Det er 
derfor nødvendigt med effektive redskaber 
til en sådan udveksling. Unionens system 
for hurtig udveksling af oplysninger 
(Rapex) er blevet mere effektivt. Rapex 
sikrer, at der i hele Unionen træffes 
foranstaltninger over for produkter, der 
udgør en risiko, som rækker ud over den 
enkelte medlemsstats område. For at undgå 
unødvendig ressourcespild bør dette 
system finde anvendelse på alle de 
advarselsmeddelelser i henhold til denne 
forordning, som vedrører produkter, der 
udgør en risiko.

(23) Der bør være effektiv, hurtig og 
nøjagtig udveksling af oplysninger mellem 
medlemsstaterne og mellem 
medlemsstaterne og Kommissionen. Det er 
derfor nødvendigt med effektive redskaber 
til en sådan udveksling. Unionens system 
for hurtig udveksling af oplysninger 
(Rapex) er blevet mere effektivt. Rapex 
sikrer, at der i hele Unionen træffes 
foranstaltninger over for produkter, der 
udgør en risiko, som rækker ud over den 
enkelte medlemsstats område. For at undgå 
unødvendig ressourcespild bør dette 
system løbende ajourføres og finde 
anvendelse på alle de advarselsmeddelelser 
i henhold til denne forordning, som 
vedrører produkter, der udgør en risiko.

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) I betragtning af størrelsen af EU-
markedet for varer, og fordi der ikke findes 
nogen indre grænser, er det bydende 
nødvendigt, at medlemsstaternes 
markedsovervågningsmyndigheder er 
villige og i stand til at samarbejde med 

(25) I betragtning af størrelsen af EU-
markedet for varer, og fordi der ikke findes 
nogen indre grænser, er det bydende 
nødvendigt, at medlemsstaternes 
markedsovervågningsmyndigheder 
(herunder toldmyndighederne ved Den 
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hinanden og koordinere fælles støtte og 
aktioner. Der bør derfor indføres 
mekanismer for gensidig bistand.

Europæiske Unions grænseovergange) er 
villige og i stand til at samarbejde med 
hinanden og koordinere fælles støtte og 
aktioner. Mekanismer for gensidig bistand
bør derfor indføres og håndhæves.
Medlemsstaterne bør sikre, at disse 
mekanismer er finansieret i tilstrækkelig 
grad. 

Or. en

Begrundelse

Det er ikke tilstrækkeligt at anvende de samme regler på EU's indre marked, men det er 
afgørende, at de håndhæves konsekvent inden for Unionen, idet et produkt, der ikke opfylder 
kravene, som bringes i omsætning i en medlemsstat, kan cirkulere frit i hele Unionen. Det er 
derfor nødvendigt at styrke samarbejdsmekanismerne mellem 
markedsovervågningsmyndighederne.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 26 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26a) Kommissionen bør tage højde for 
evnen og viljen hos tredjelandes 
markedsovervågningsmyndigheder til at 
samarbejde med medlemsstaternes 
markedsovervågningsmyndigheder under 
gennemførelsen af den fælles 
handelspolitik. Kommissionen bør med 
henblik herpå behandle og fremme 
samarbejdet mellem 
markedsovervågningsmyndigheder i sine 
bilaterale, plurilaterale og multilaterale 
handelsforhandlinger.

Or. en

Begrundelse

Det er yderst vigtigt, at spørgsmålet om samarbejdet mellem 
markedsovervågningsmyndigheder behandles af Kommissionen allerede under 
handelsforhandlingerne, især fordi Kommissionen har sat en ambitiøs dagsorden for så vidt 
angår de bilaterale handelsforhandlinger. Da det er sandsynligt, at præferenceadgang øger 
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strømmen af varer fra disse tredjelande til EU-markedet, skal det sikres, at dette ikke kommer 
til at udgøre en yderligere udfordring for medlemsstaternes 
markedsovervågningsmyndigheder.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 31 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31a) Kommissionen bør sikre, at 
respekten for bestemmelserne om 
fortrolighed, herunder for fabrikations-
og forretningshemmeligheder, ikke gives 
forrang, når der udarbejdes advarsler til 
offentligheden om farlige produkter, som 
eventuelt kan påvirke helbredet, den 
personlige sikkerhed og miljøkvaliteten.

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved denne forordning fastsættes der en 
ramme for kontrol af, at produkter opfylder 
krav, som sikrer et højt niveau for 
personers sundhed og sikkerhed i 
almindelighed, sundhed og sikkerhed på 
arbejdspladsen, forbrugerbeskyttelse, 
miljøet, den offentlige sikkerhed og andre 
samfundsinteresser.

Ved denne forordning fastsættes der en 
ramme for kontrol af, at produkter, der er
bragt i omsætning eller indføres på EU-
markedet med henblik på frigivelse,
opfylder krav, som sikrer et højt niveau for 
personers sundhed og sikkerhed i 
almindelighed, sundhed og sikkerhed på 
arbejdspladsen, forbrugerbeskyttelse, 
miljøet, den offentlige sikkerhed og andre 
samfundsinteresser.

Or. en

Begrundelse

Det bør præciseres, at markedsovervågnings- og toldmyndighedernes rolle er at sikre, at kun 
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de produkter, der overholder EU-lovgivningen, tillades adgang og kan cirkulere frit på EU-
markedet.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Gennemførelsen af 
markedsovervågningsaktiviteter og kontrol 
med de ydre grænser overvåges af 
medlemsstaterne, som hvert år rapporterer 
til Kommissionen om aktiviteterne og 
kontrollen. De indberettede oplysninger 
skal omfatte statistikker vedrørende 
antallet af gennemførte kontroller og 
meddeles alle medlemsstaterne. 
Medlemsstaterne gør et sammendrag af 
resultaterne tilgængeligt for offentligheden.

3. Gennemførelsen af 
markedsovervågningsaktiviteter og kontrol 
med de ydre grænser overvåges af 
medlemsstaterne, som hvert år rapporterer 
til Kommissionen om aktiviteterne og 
kontrollen. De indberettede oplysninger 
skal omfatte statistikker vedrørende 
antallet af gennemførte kontroller og 
meddeles alle medlemsstaterne. 
Medlemsstaterne sørger for at gøre et 
sammendrag af resultaterne tilgængeligt 
for offentligheden. Kommissionen 
vurderer den ensartede gennemførelse 
samt effektiviteten af disse aktiviteter og 
kontrolforanstaltninger og fremsætter om 
nødvendigt henstillinger til 
markedsovervågningsmyndighederne for 
at sikre ensartet og effektiv gennemførelse 
i hele Unionen.

Or. en

Begrundelse

Det er ikke tilstrækkeligt, at medlemsstaterne aflægger rapport om deres aktiviteter. 
Kommissionen skal vurdere deres aktiviteter på grundlag af de modtagne oplysninger og om 
nødvendigt fremsætte henstillinger for at sikre en ensartet og effektiv gennemførelse af EU's 
markedsovervågningsordning.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hver medlemsstat indfører passende 3. Hver medlemsstat indfører passende 
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mekanismer, der sikrer, at de 
markedsovervågningsmyndigheder, de har 
oprettet eller udpeget, udveksler 
oplysninger, samarbejder og koordinerer 
deres aktiviteter både indbyrdes og med de 
myndigheder, der har ansvaret for kontrol 
med produkter ved Unionens ydre grænser.

mekanismer, der sikrer, at de 
markedsovervågningsmyndigheder, de har 
oprettet eller udpeget, udveksler 
oplysninger, samarbejder og koordinerer 
deres aktiviteter både indbyrdes og med de 
myndigheder, der har ansvaret for kontrol 
med produkter ved Unionens ydre grænser. 
Hver medlemsstat sikrer, at de 
markedsovervågningsmyndigheder, som 
den har udnævnt eller oprettet, har de 
passende ressourcer til rådighed til at 
kunne udføre dette samarbejde. Hver 
medlemsstat underretter Kommissionen 
om disse mekanismer til 
informationsudveksling og samarbejde.

Or. en

Begrundelse

Det er ikke tilstrækkeligt at kræve, at medlemsstaterne anmoder sine 
markedsovervågningsmyndigheder om at oprette samarbejdsmekanismer. Det skal ligeledes 
sikres, at disse gennemføres og fungerer hensigtsmæssigt. Som en forudsætning for 
velfungerende samarbejdsmekanismer skal markedsovervågningsmyndigheder tildeles de 
ressourcer, der kræves, for at indføre dem.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvor det er relevant, advarer
markedsovervågningsmyndighederne
inden for en rimelig tidsramme brugere på 
deres område om produkter, som disse 
myndigheder har konstateret udgør en 
risiko. De samarbejder med de 
erhvervsdrivende om at forebygge eller 
begrænse risici forårsaget af produkter, 
som disse erhvervsdrivende har gjort 
tilgængelige på markedet. Med henblik 
herpå fremmer og støtter de frivillige 
forholdsregler, som træffes af 
erhvervsdrivende, herunder i givet fald 
gennem udarbejdelse og overholdelse af 
adfærdskodekser.

2. Markedsovervågningsmyndighederne 
advarer inden for en rimelig tidsramme 
brugere på deres område om produkter, 
som disse myndigheder har konstateret 
udgør en risiko. De samarbejder med de 
erhvervsdrivende om at forebygge eller 
begrænse risici forårsaget af produkter, 
som disse erhvervsdrivende har gjort 
tilgængelige på markedet. Med henblik 
herpå fremmer og støtter de frivillige 
forholdsregler, som træffes af 
erhvervsdrivende, herunder i givet fald 
gennem udarbejdelse og overholdelse af 
adfærdskodekser.
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Or. en

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat udarbejder et generelt 
markedsovervågningsprogram, som de 
reviderer og om nødvendigt opdaterer 
mindst hvert fjerde år. Programmet 
omfatter tilrettelæggelsen af 
markedsovervågningen og dermed 
forbundne aktiviteter og tager hensyn til 
virksomhedernes behov generelt, og små 
og mellemstore virksomheders behov i 
særdeleshed, ved gennemførelsen af EU-
harmoniseringslovgivning og forordning 
(EU) nr. […/…] [om 
forbrugerproduktsikkerhed] og yder 
vejledning og bistand. Det indeholder 
følgende:

11. Hver medlemsstat udarbejder et 
generelt markedsovervågningsprogram, 
som de reviderer og opdaterer mindst hvert 
fjerde år. Programmet omfatter 
tilrettelæggelsen af markedsovervågningen 
og dermed forbundne aktiviteter og tager 
hensyn til virksomhedernes behov generelt, 
og små og mellemstore virksomheders 
behov i særdeleshed, ved gennemførelsen 
af EU-harmoniseringslovgivning og 
forordning (EU) nr. […/…] [om 
forbrugerproduktsikkerhed] og yder 
vejledning og bistand. Det indeholder 
følgende:

Or. en

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hver medlemsstat udarbejder 
sektorspecifikke programmer, som de 
reviderer, og om nødvendigt opdaterer, en 
gang om året. Disse programmer dækker 
alle sektorer, hvor myndigheder 
gennemfører 
markedsovervågningsaktiviteter.

2. Hver medlemsstat udarbejder 
sektorspecifikke programmer, som de 
reviderer, og opdaterer en gang om året,
idet de navnlig lægger vægt på, hvorvidt 
der er sket en forøgelse af visse varers 
indførsel til EU-markedet som et resultat 
af gennemførelsen af handelsaftaler 
mellem EU og tredjelande. Disse 
programmer dækker alle sektorer, hvor 
myndigheder gennemfører 
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markedsovervågningsaktiviteter.

Or. en

Begrundelse

Da det er sandsynligt, at ikrafttrædelsen af nye handelsaftaler vil føre til en stigning i varer 
fra visse tredjelande, hvis fabrikanter muligvis endnu ikke er fortrolige med overholdelsen af 
EU-lovgivningen, skal medlemsstaterne tage særlig højde for disse produkter i forbindelse 
med udarbejdelsen af sektorspecifikke markedsovervågningsprogrammer.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Der er adgang til Rapex for 
kandidatlande, tredjelande og 
internationale organisationer inden for 
rammerne af og i overensstemmelse med 
aftaler mellem Unionen og disse lande eller 
organisationer. Sådanne aftaler skal bygge 
på gensidighed og indeholde bestemmelser 
om fortrolighed svarende til dem, der 
gælder inden for Unionen.

4. Der opfordres til deltagelse i Rapex, og 
adgangen hertil skal være fri for 
kandidatlande, tredjelande og 
internationale organisationer inden for 
rammerne af og i overensstemmelse med 
aftaler mellem Unionen og disse lande eller 
organisationer. For så vidt angår 
tredjelande indgår Kommissionen i 
handelsforhandlinger med henblik på at 
sikre varer præferenceadgang til EU-
markedet og opfordrer disse lande til at 
deltage i RAPEX, idet de i forbindelse 
med forhandlingerne om vilkårene for
markedsadgang tager højde for 
tredjelandets evne til at deltage. Sådanne 
aftaler skal bygge på gensidighed og 
indeholde bestemmelser om fortrolighed 
svarende til dem, der gælder inden for 
Unionen.

Or. en

Begrundelse

Samarbejde mellem medlemsstaternes markedsovervågningsmyndigheder og tredjelande er af 
enorm betydning, hvis Unionen giver tredjelande præferentiel markedsadgang inden for 
rammerne af en fri handelsaftale. RAPEX bør derfor ikke kun være åben for tredjelande, men 
Kommissionen bør opfordre disse lande til at deltage.
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Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 22a
Der oprettes en paneuropæisk database 
over personskader, som koordineres af 
Kommissionen, for at støtte relevante 
myndigheders håndhævelse af 
markedsovervågningsforanstaltninger.

Or. en

Begrundelse

Som følge af den internationale handel bliver spørgsmål om forbrugersikkerhed mere 
komplekse og vanskeligere at løse. Oprettelsen af en paneuropæisk database over 
personskader vil lette informationsdelingen vedrørende skader, gøre politikudformningen 
mere effektiv og fremme håndhævelsen af markedsovervågningsforanstaltninger.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 22 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 22b
De relevante 
markedsovervågningsmyndigheder, som 
er etableret af medlemsstaterne, bidrager 
til oprettelsen af databasen og forsyner 
regelmæssigt Kommissionen med 
omfattende data om personskader, som er 
i overensstemmelse med en harmoniseret 
metodologi og klassificering.

Or. en
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Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen anmoder 
markedsovervågningsmyndighederne om 
at aflægge rapport om deres 
samarbejdsaktiviteter. I tilfælde af, at 
Kommissionen identificerer store mangler 
i den gensidige bistand, der ydes af 
markedsovervågningsmyndighederne, kan 
den fremsætte henstillinger for at styrke 
samarbejdet yderligere.

Or. en

Begrundelse

Det er ikke tilstrækkeligt at fastsætte krav om gensidig bistand. Kommissionen skal spille en 
rolle i at lette og overvåge effektiviteten af denne gensidige bistand for at undgå, at handelen 
omdirigeres til medlemsstater, som er underlagt en mindre streng gennemførelse af EU’s 
markedsovervågningsordning.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Markedsovervågningsmyndigheder kan
samarbejde med de kompetente 
myndigheder i tredjelande om udveksling 
af oplysninger og teknisk bistand med 
henblik på at fremme og lette adgang til 
Unionens 
informationsudvekslingssystemer, 
herunder Rapex-systemet i 
overensstemmelse med artikel 19, stk. 4, 
og fremme aktiviteter i forbindelse med 
overensstemmelsesvurdering og 
markedsovervågning.

1. Markedsovervågningsmyndigheder 
opfordres til at samarbejde med de 
kompetente myndigheder i tredjelande om 
udveksling af oplysninger og teknisk 
bistand med henblik på at fremme og lette 
adgang til Unionens 
informationsudvekslingssystemer, 
herunder Rapex-systemet i 
overensstemmelse med artikel 19, stk. 4, 
og fremme aktiviteter i forbindelse med 
overensstemmelsesvurdering og 
markedsovervågning.

Or. en
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Begrundelse

Samarbejde med markedsovervågningsmyndigheder i tredjelande er afgørende for at 
nedbringe antallet af lovstridige produkter, som er importeret til og frigivet til fri omsætning 
på EU-markedet, hvorfor der bør opfordres til samarbejde.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. EMSF kan nedsætte stående eller 
midlertidige undergrupper, som omfatter 
de administrative samarbejdsgrupper for 
markedsovervågning, der er nedsat med 
henblik på gennemførelsen af EU-
harmoniseringslovgivning. Organisationer, 
der repræsenterer de interesser, som 
industrien, små og mellemstore 
virksomheder, forbrugere, laboratorier og 
overensstemmelsesvurderingsorganer på 
EU-plan har, kan opfordres til at deltage i 
undergrupperne som observatører.

6. EMSF kan nedsætte stående eller 
midlertidige undergrupper, som omfatter 
de administrative samarbejdsgrupper for 
markedsovervågning, der er nedsat med 
henblik på gennemførelsen af EU-
harmoniseringslovgivning. Organisationer, 
der repræsenterer de interesser, som 
industrien, små og mellemstore 
virksomheder, forbrugere, laboratorier og 
overensstemmelsesvurderingsorganer på 
EU-plan har, bør opfordres til at deltage i 
undergrupperne som observatører, og deres 
synspunkter bør så vidt muligt tages i 
betragtning.

Or. en

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest [fem] år efter datoen for 
anvendelsen af denne forordning vurderer 
Kommissionen anvendelsen af denne 
forordning og forelægger Europa-
Parlamentet og Rådet en 
evalueringsrapport. I denne rapport 
vurderes, om målene med denne 
forordning er nået, navnlig med hensyn til 
sikring af mere effektiv håndhævelse af 

Senest [fem] år efter datoen for 
anvendelsen af denne forordning vurderer 
Kommissionen anvendelsen af denne 
forordning og forelægger Europa-
Parlamentet og Rådet en 
evalueringsrapport. I denne rapport 
vurderes, om målene med denne 
forordning er nået, navnlig med hensyn til 
sikring af mere effektiv håndhævelse af 
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produktsikkerhedsbestemmelser og EU-
harmoniseringslovgivning, forbedring af 
samarbejdet mellem 
markedsovervågningsmyndigheder, 
styrkelse af kontrollen med produkter, der 
indføres i Unionen, og forbedret 
beskyttelse af personers sundhed og 
sikkerhed generelt, sundhed og sikkerhed 
på arbejdspladsen, forbrugerbeskyttelse, 
miljøet, den offentlige sikkerhed og andre 
samfundsinteresser, idet der tages hensyn 
til dens konsekvenser for erhvervslivet, 
især små og mellemstore virksomheder.

produktsikkerhedsbestemmelser og EU-
harmoniseringslovgivning, der sikrer, at de 
samme standarder anvendes ved alle 
indrejsesteder til EU-markedet, forbedring 
af samarbejdet mellem 
markedsovervågningsmyndigheder blandt 
medlemsstaterne samt i tredjelande, især 
dem, som drager fordel af 
præferenceadgang til EU-markedet, 
styrkelse af kontrollen med produkter, der 
indføres i Unionen, og forbedret 
beskyttelse af personers sundhed og 
sikkerhed generelt, sundhed og sikkerhed 
på arbejdspladsen, forbrugerbeskyttelse, 
miljøet, den offentlige sikkerhed og andre 
samfundsinteresser, idet der tages hensyn 
til dens konsekvenser for erhvervslivet, 
især små og mellemstore virksomheder.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen bør lægge særlig vægt på at styrke samarbejdet mellem 
markedsovervågningsmyndigheder i tredjelande med præferenceadgang til EU-markedet og 
medlemsstatens markedsovervågningsmyndigheder. Da der bør tages særligt hensyn til dette 
aspekt i handelsforhandlingerne, bør Kommissionen i sin rapport vurdere, hvorvidt den har 
været effektiv i opnåelsen af dette mål.


