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FORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om det Indre Marked og 
Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. anmoder Kommissionen om at overveje et ensartet system for markedsovervågning, når 
den reviderer direktivet om produktsikkerhed i almindelighed;

2. opfordrer derfor Kommissionen til alvorligt at overveje muligheden af at bringe 
bestemmelserne om markedsovervågning i direktivet om produktsikkerhed i almindelig i 
overensstemmelse med de nye lovgivningsrammer;

3. understreger vigtigheden af at sikre pålidelig sporbarhed i alle faser af et produkts 
livscyklus;

4. opfordrer Kommissionen til, med henblik på at sikre pålidelig sporbarhed og fremme 
anvendelse af harmoniseret praksis hos markedsovervågnings- og toldmyndighederne, at 
indhente oplysninger om og vurdere virkningerne af et passende nyt værktøj til moderne, 
omkostningseffektiv identifikation (hvor der er mulighed for stordriftsfordele med hensyn 
til udgifterne til radiofrekvensidentifikation og ISO-chip etc.), der kan indeholde 
maskinlæsbare sporbarhedsdata og er vanskeligere at forfalske end certificerings- og 
overensstemmelsesmærker; 

5. opfordrer Kommissionen til at overveje at udforme mere præcise kriterier til evaluering af 
sikkerheden og farerne i forbindelse med, at produkter ikke opfylder kravene i EU-
lovgivningen;

6. opfordrer Kommissionen til at gøre Rapex-systemet lettere tilgængeligt for både 
forbrugere og små og mellemstore virksomheder, eksempelvis ved at gøre det lettere at 
indgive klager, ved at oprette helpdeske og ved at begrænse hindringerne for adgang, 
uanset om disse skyldes omkostninger eller sprog;

7. opfordrer Kommissionen til at sørge for, at Rapex-systemet eller andre passende systemer 
på EU-plan kommer til at omfatte sanktioner for overtrædelser begået af medlemsstaterne, 
med henblik på at sikre gennemsigtighed for alle berørte parter;

8. opfordrer Kommissionen til at øge klarheden omkring mandater til standarder og overveje 
andre innovative metoder til at forbedre og integrere nationale og europæiske 
standardiseringssystemer på det område, som ikke er harmoniseret, med fokus på små og 
mellemstore virksomheders deltagelse, samtidig med at man bevarer hovedelementerne i 
den nuværende struktur.


