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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi 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 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) For at sikre overensstemmelse mellem 
denne forordning og sektorspecifik EU-
harmoniseringslovgivning med hensyn til 
de erhvervsdrivendes specifikke 
forpligtelser bør bestemmelserne 
vedrørende fabrikanter, bemyndigede 
repræsentanter, importører og distributører 
være baseret på referencebestemmelserne i 
Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 
nr. 768/2008/EF af 9. juli 2008 om fælles 
rammer for markedsføring af produkter.

(9) For at sikre overensstemmelse mellem 
denne forordning og sektorspecifik EU-
harmoniseringslovgivning med hensyn til 
de erhvervsdrivendes specifikke 
forpligtelser bør bestemmelserne 
vedrørende fabrikanter, bemyndigede 
repræsentanter, importører og distributører 
være baseret på referencebestemmelserne i 
Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 
nr. 768/2008/EF af 9. juli 2008 om fælles 
rammer for markedsføring af produkter.
Dog bør harmoniseret lovgivning ikke 
pålægge virksomheder unødige 
administrative byrder.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Denne forordnings 
anvendelsesområde bør ikke være 
begrænset til en bestemt salgsmetode for 
forbrugerprodukter og bør således også 
omfatte fjernsalg.

(10) Denne forordnings 
anvendelsesområde bør ikke være 
begrænset til en bestemt salgsmetode for 
forbrugerprodukter og bør således også 
omfatte fjernsalg som f.eks. onlinesalg.

Or. en
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Ændringsforslag 3

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 og deres sammensætning 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. en

Begrundelse

Produktsammensætningen (komponenter eller bestanddele, råmaterialer) er et nøgleelement 
for vurderingen af produktsikkerheden. 

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Denne forordning bør tage hensyn 
til de såkaldte produkter, der virker 
tiltrækkende på børn, hvis design på den 
ene eller anden måde ligner et andet 
produkt, der er almindeligt anerkendt som 
havende en tiltrækkende virkning på 
børn, eller som er beregnet til børn. 
Navnlig bør begrebet produkter, der 
virker tiltrækkende på børn, tages i 
betragtning ved vurderingen af et 
produkts sikkerhed.

Or. en
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Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) For at gøre det lettere at bringe 
sikre produkter i omsætning kan 
erhvervsdrivende, navnlig SMV’er, 
opfylde deres forpligtelser i henhold til 
denne forordning ved at etablere 
konsortier med det dobbelte formål 
effektivt og under kvalitetshensyn at sikre 
overholdelse af kravene om 
produktsikkerhed og at begrænse de 
udgifter og administrative og 
bureaukratiske byrder, der pålægges de 
enkelte virksomheder.

Or. it

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20 a) For at sikre en problemfri 
gennemførelse af oprindelsesangivelse og 
forbedre sporbarheden af produkter bør 
Kommissionen undersøge mulighederne 
for at fremme anvendelsen af specifikke 
track-and-trace-teknologier og 
produktautentificeringsteknologier på 
produkter. De undersøgte teknologier bør 
bl.a. sikre forbrugerproduktsikkerheden, 
forbedre sporingsmekanismerne og undgå 
at pålægge de erhvervsdrivende unødige 
administrative byrder for at forhindre, at 
omkostningerne væltes over på 
forbrugerne. 
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Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 20 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20b) De allerede eksisterende 
sporbarhedssystemer og 
identifikationsprocedurer bør håndhæves 
og forbedres på effektiv vis. Med hensyn 
hertil må der foretages vurderinger og 
evalueringer af anvendelsen af allerede 
eksisterende teknologier for at sikre en 
højere ydeevne og færre byrder for de 
erhvervsdrivende. Et af målene med 
denne forordning er en konstant 
forbedring af de sporbarhedssystemer, der 
pålægges erhvervsdrivende og produkter.

Or. en

Ændringsforslag 8

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 

(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. De moderne 
kommercielle processer for indkøb og 
forarbejdning af materialer gør det 
desuden nødvendigt at angive 
oprindelseslandet for de materialer, der 
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etablere kontakt til myndighederne i 
oprindelseslandene inden for rammerne af 
bilateralt eller multilateralt samarbejde om 
forbrugerproduktsikkerhed med henblik på 
passende opfølgning.

indgår i en vare, for at give forbrugeren 
garanti for det indkøbte produkts 
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.

Or. it

Begrundelse

Som understreget i artikel 6, stk. 1, litra a), er et af nøgleelementerne for en vurdering af 
produktsikkerheden produktets sammensætning, dvs. de materialer, som det helt eller delvist 
består af. Indførelsen af en forpligtelse til klart og sandfærdigt at angive oprindelsen af de 
materialer, der indgår i produkter, ville desuden bidrage til at beskytte den 
kunsthåndværksmæssige og industrielle ekspertise i SMV’er i Unionens medlemsstater.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) Den Europæiske Union har allerede 
indgået eller er i begreb med at indgå 
bilaterale aftaler med lande, hvor 
oprindelsesangivelse er et krav. Følgelig 
gør en forpligtelse til at angive et 
forarbejdet produkts oprindelse det muligt 
for markedet og for konkurrencen 
landene imellem at fungere på korrekt og 
afbalanceret vis, således at man undgår 
forskelsbehandling, som udgør en 
handelshindring.

Or. it
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Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) Angivelse af et produkts oprindelse 
vil lette forbrugernes adgang til 
oplysninger om det pågældende produkts 
produktkæde og derved højne 
forbrugernes bevidsthedsniveau generelt.
Navnlig ved angivelse af navnet på den 
ansvarlige fabrikant i overensstemmelse 
med de erhvervsdrivendes forpligtelser er 
der risiko for at vildlede forbrugerne, 
eftersom angivelse af den ansvarlige 
fabrikant ikke nødvendigvis svarer til at 
angive produktionsstedet. Angivelse af 
oprindelse vil således være den eneste 
måde, hvorpå forbrugerne kan fastslå, 
hvilket produktionsland der er tale om.

Or. en

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 21 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21b) Angivelse af oprindelse bør også 
være med til at hjælpe forbrugerne til at 
købe sikre produkter, der overholder høje 
kvalitetsstandarder i henseende til 
arbejdstagernes sundhed og sikkerhed og 
miljøbeskyttelse. 

Or. en
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Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) ”sikkert produkt”: ethvert produkt, som 
under almindelige eller rimeligt 
forudsigelige anvendelsesbetingelser for 
det pågældende produkt, herunder 
anvendelsens varighed og eventuelt 
ibrugtagning, installering og
vedligeholdelseskrav, ikke frembyder 
nogen risiko eller kun minimale risici, der 
er forenelige med produktets anvendelse, 
og som under hensyntagen til et højt 
beskyttelsesniveau for forbrugernes 
sikkerhed og sundhed anses for acceptable

1) ”sikkert produkt”: ethvert produkt, som 
under almindelige eller rimeligt 
forudsigelige anvendelsesbetingelser for 
det pågældende produkt, herunder 
anvendelsens varighed og eventuelt 
ibrugtagning, installering,
vedligeholdelseskrav og bortskaffelse, ikke 
frembyder nogen risiko eller kun minimale 
risici, der er forenelige med produktets 
anvendelse, og som under hensyntagen til 
et højt beskyttelsesniveau for forbrugernes 
sikkerhed og sundhed anses for acceptable

Or. en

Begrundelse

Når forbrugeren er nødt til at foretage sig noget ved slutningen af et produkts livscyklus, bør 
den pågældende foranstaltning være sikker.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 17 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

17a) ”sårbare forbrugere”: personer, der 
har vanskeligt ved at få adgang til og 
forstå relevante forbrugeroplysninger, 
eller som på grund af deres mentale, 
fysiske eller psykiske handicap eller deres 
alder er mere udsatte for sikkerhedsrisici 
og derfor har behov for særlig beskyttelse

Or. en

(Se ordlyden i Europa-Parlamentets initiativbetænkning om en strategi til styrkelse af sårbare 
forbrugeres rettigheder (2011/2272(INI))
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Ændringsforslag 14

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 og emballering samt 
monteringsvejledning og eventuelt 
installerings-, vedligeholdelses- og 
bortskaffelsesanvisninger

Or. en

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) produktets udseende, og især hvis et 
produkt, skønt det ikke er en fødevare, 
ligner en fødevare og kan forveksles med 
fødevarer på grund af form, lugt, farve, 
udseende, emballage, mærkning, volumen 
eller størrelse eller andre karakteristika.

e) produktets udseende og karakteristika, 
dets emballage og dets præsentation. 
Dette omfatter et potentielt vildledende 
udseende, især hvis et produkt, skønt det 
ikke er designet til deres brug, på en eller 
anden måde på grund af sit design eller 
sine karakteristika ligner et andet 
produkt, der er almindeligt anerkendt som 
havende en tiltrækkende virkning på 
børn, eller som er beregnet til børn.

Or. en

Begrundelse

Der er behov for at lade produkter, der virker tiltrækkende på børn, omfatte af en 
vidtrækkende EU-lovgivning. Formålet er altid at lade disse specifikationer og karakteristika 
indgå i vurderingen af produktsikkerheden.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1



PE514.880v01-00 10/12 PA\942807DA.doc

DA

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. 
Fabrikanten og importøren kan desuden 
forsyne produkterne med en angivelse af 
oprindelsen af de materialer, der indgår i 
dem. Angivelsen af det færdige produkts 
oprindelse skal være synlig for 
forbrugeren.

Or. it

Begrundelse

Som understreget i artikel 6, stk. 1, litra a), er et af nøgleelementerne for en vurdering af 
produktsikkerheden produktets sammensætning, dvs. de materialer, som det helt eller delvist 
består af. Indførelsen af en forpligtelse til klart og sandfærdigt at angive oprindelsen af de 
materialer, der indgår i produkter, ville desuden bidrage til at beskytte den 
kunsthåndværksmæssige og industrielle ekspertise i SMV’er i Unionens medlemsstater.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fabrikanten sikrer, når han bringer sine 
produkter i omsætning, at de er konstrueret 
og fremstillet i overensstemmelse med det 
almindelige sikkerhedskrav i artikel 4.

1. Fabrikanten sikrer, når han bringer sine 
produkter i omsætning, også når der er 
tale om fjernsalg, at de er konstrueret og 
fremstillet i overensstemmelse med det 
almindelige sikkerhedskrav i artikel 4.

Or. en
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Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 9 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9a. Advarsler, der er afgørende for 
beslutningen om at købe produktet, og 
som f.eks. angiver brugernes minimums-
og maksimumsalder eller vægt, og andre 
vigtige advarsler skal være anbragt på 
produktets emballage eller på anden måde 
være klart synlige for forbrugeren inden 
købet, også når købet foretages online.

Or. en

Begrundelse

Forbrugerinformation skal styrkes, især i forbindelse med onlinesalg, hvor det er vanskeligt 
for forbrugerne at kontrollere specifikke oplysninger om et produkt og på dets emballage.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Advarsler, der er afgørende for 
beslutningen om at købe produktet, og 
som f.eks. angiver brugernes minimums-
og maksimumsalder eller vægt, og andre 
vigtige advarsler skal være anbragt på 
produktets emballage eller på anden måde 
være klart synlige for forbrugeren inden 
købet, også når købet foretages online.

Or. en

Begrundelse

Forbrugerinformation skal styrkes, især i forbindelse med onlinesalg, hvor det er vanskeligt 
for forbrugerne at kontrollere specifikke oplysninger om et produkt og på dets emballage.
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Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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:

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 
alle følgende betingelser er opfyldt:

Or. en

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest [fem] år efter anvendelsesdatoen 
vurderer Kommissionen anvendelsen af
denne forordning og indsender en 
evalueringsrapport til Europa-Parlamentet 
og Rådet. Det skal i denne rapport 
vurderes, hvorvidt målene med denne 
forordning er blevet opfyldt, navnlig med 
hensyn til at styrke beskyttelsen af 
forbrugerne mod usikre produkter, under 
hensyntagen til dens indvirkning på 
erhvervslivet og især de små og 
mellemstore virksomheder.

Senest [fem] år efter anvendelsesdatoen og 
hvert femte år efter forelæggelsen af den 
første rapport vurderer Kommissionen 
anvendelsen af denne forordning og 
indsender en evalueringsrapport til Europa-
Parlamentet og Rådet. Det skal i denne 
rapport vurderes, hvorvidt målene med 
denne forordning er blevet opfyldt, navnlig 
med hensyn til at styrke beskyttelsen af 
forbrugerne mod usikre produkter, jf. 
artikel 4 i denne forordning, under 
hensyntagen til dens indvirkning på 
erhvervslivet og især de små og 
mellemstore virksomheder. Rapporten skal 
også vurdere indvirkningerne af og 
bidragene fra forordning (EU) 
nr. 1025/2012 inden for rammerne af 
nærværende forordnings 
anvendelsesområde.

Or. en


