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Ændringsforslag af Satu Hassi

Ændringsforslag 1

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om det Indre 
Marked og Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at foreslå forkastelse 
af Kommissionens forslag.

Or. en

Begrundelse

Denne afgørelse foreslås vedtaget som led i revisionen af den "nye metode". Men i stedet for 
at revidere den søger Kommissionen at stabilisere den og endog prioritere den i forhold til 
traditionel lovgivning. Den nye metode har imidlertid ikke kunnet sørge for det nødvendige 
beskyttelsesniveau, f.eks. med hensyn til sikkerhed omkring legetøj og medicinsk udstyr. I maj 
2006 opfordrede Parlamentet til strengt at begrænse den nye metode til harmonisering af 
foranstaltninger af rent teknisk karakter i betragtning af problemer som utilstrækkelig 
gennemsigtighed og kontrol i forbindelse med standardisering. Derfor bør forslaget forkastes.

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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Ændringsforslag af Renate Sommer

Ændringsforslag 2
Betragtning 15

(15) Da visse opgaver kun kan udføres af 
fabrikanten, er det nødvendigt klart at sondre 
mellem fabrikanten og aktørerne længere 
fremme i distributionskæden. Det er desuden 
nødvendigt klart at sondre mellem 
importøren og distributøren, da det er 
importøren, der indfører produkter fra 
tredjelande til Fællesskabets marked. Han 
må derfor sikre, at disse produkter opfylder 
de gældende krav i Fællesskabet.

(15) Da visse opgaver kun kan udføres af 
fabrikanten, er det nødvendigt klart at sondre 
mellem fabrikanten og aktørerne længere 
fremme i distributionskæden. Det er desuden 
nødvendigt klart at sondre mellem 
importøren og distributøren, da det er 
importøren, der bringer produkter fra 
tredjelande i omsætning i Fællesskabet. 
Han må derfor sikre, at disse produkter er i 
overensstemmelse med den gældende 
lovgivning.

Or. de

Begrundelse

Tilpasning til ordlyden i betragtning 14 og definitionen på "importør" i forordningens artikel 
2 (KOM(2007)0037).

Ændringsforslag af Renate Sommer

Ændringsforslag 3
Betragtning 17

(17) Da importører og distributører er 
aktører længere fremme i kæden, kan de 
under normale omstændigheder ikke være 
forpligtet til at sikre sig, at produktets 
konstruktion og fremstillingen af det er i 
overensstemmelse med de gældende krav. 
Deres forpligtelser med hensyn til 
produktets overensstemmelse bør begrænses 
til visse foranstaltninger til kontrol af, at 
fabrikanten har opfyldt sine forpligtelser, 
f.eks. at produktet er forsynet med 
overensstemmelsesmærkning, og at den 
krævede dokumentation medfølger. Det må
dog forventes af både importører og 
distributører, at de handler med fornøden 
omhu over for de gældende krav, når de 
bringer produkter i omsætning eller gør dem

(17) Da importører og distributører er 
aktører længere fremme i kæden, kan de 
under normale omstændigheder ikke være 
forpligtet til at sikre sig, at produktets 
konstruktion og fremstillingen af det er i 
overensstemmelse med de gældende krav. 
Deres forpligtelser med hensyn til 
produktets overensstemmelse bør begrænses 
til visse foranstaltninger til kontrol af, at 
fabrikanten har opfyldt sine forpligtelser, 
f.eks. at produktet er forsynet med 
overensstemmelsesmærkning, og at den 
krævede dokumentation medfølger. Dog bør 
importører og distributører sørge for, at de 
produkter, de bringer i omsætning i 
Fællesskabet eller gør tilgængelige på 
Fællesskabets marked, er i 
overensstemmelse med den gældende 
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tilgængelige på markedet. lovgivning.

Or. de

Begrundelse

Tilpasning til ordlyden i betragtning 14.

Ændringsforslag af Renate Sommer

Ændringsforslag 4
Betragtning 18 a (ny)

(18a) Importører og distributører bør ikke 
ændre et produkts interne 
konstruktionsdele uden at rådføre sig med 
fabrikanten, idet risikovurderingen derved 
kunne påvirkes, og fabrikantens tekniske 
dokumentation og 
overensstemmelseserklæring således ville 
miste deres gyldighed.

Or. de

Begrundelse

Det kunne tænkes, at distributører for at spare tid og penge undlader at sende produkter 
tilbage til fabrikanten, så denne kan foretage de nødvendige ændringer, men i stedet selv 
forsøger at ændre produktet. Når man ikke kender produktets konstruktionskoncept, kan 
sådanne ændringer genere sikkerhedsanordningens eller sikkerhedsstrømkredsenes 
funktioner. På den måde kunne et regelkonformt, ufarligt elektrisk apparat eller elektrisk 
værktøj blive til et produkt, som er til alvorlig fare for brugeren. Derfor bør distributøren 
henvende sig til fabrikanten, når han har planer om at foretage ændringer.

Ændringsforslag af Renate Sommer

Ændringsforslag 5
Betragtning 34

(34) Den eksisterende ordning bør suppleres 
af en procedure, hvorved de berørte parter 
får mulighed for at blive orienteret om 
påtænkte foranstaltninger vedrørende 
produkter, der udgør en risiko for 
menneskers sundhed og sikkerhed eller for 

(34) Den eksisterende ordning bør suppleres 
af en procedure, hvorved de berørte parter 
får mulighed for at blive orienteret om 
påtænkte foranstaltninger vedrørende 
produkter, der udgør en risiko for 
menneskers sundhed og sikkerhed, for 
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andre almene samfundshensyn. Herved vil 
markedstilsynsmyndighederne i samarbejde 
med de relevante erhvervsdrivende også få 
mulighed for i en tidligere fase at gribe ind 
over for sådanne produkter.

miljøet eller for andre almene 
samfundshensyn. Herved vil 
markedstilsynsmyndighederne i samarbejde 
med de relevante erhvervsdrivende også få 
mulighed for i en tidligere fase at gribe ind 
over for sådanne produkter.

Or. de

Begrundelse

Ud over menneskers sundhed og sikkerhed er også miljøet et gode, der fortjener særlig 
beskyttelse, hvorfor det bør nævnes specifikt.

Ændringsforslag af Renate Sommer

Ændringsforslag 6
Artikel 9, stk. 1

1. Importøren skal, når han bringer et 
produkt i omsætning, handle med fornøden 
omhu over for de gældende krav.

1. Importøren sørger for, at de produkter,
han bringer i omsætning i Fællesskabet, er i 
overensstemmelse med den gældende 
lovgivning.

Or. de

Begrundelse

Tilpasning til ordlyden i betragtning 14-17. Importørens pligt til kun at bringe regelkonforme 
produkter i omsætning i EU, bør understreges stærkere. Udtrykket at "handle med fornøden 
omhu" er en alt for vag omskrivning af importørens pligt til at sikre sig, at fabrikanten uden 
for EU har gennemført en korrekt risikovurdering.

Ændringsforslag af Renate Sommer

Ændringsforslag 7
Artikel 31, stk. 2

2. Overensstemmelsesvurderingerne skal 
foretages i overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, således at de 
erhvervsdrivende ikke pålægges unødige 
byrder, særlig under hensyn til 
virksomhedernes størrelse og til, hvor 

2. Overensstemmelsesvurderingerne skal 
foretages i overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, således at de 
erhvervsdrivende ikke pålægges unødige 
byrder, særlig under hensyn til 
virksomhedernes størrelse, til hvor kompleks 
produkternes teknologi er, og til hvorvidt 
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kompleks produkternes teknologi er. produktet er resultat af en enkelt- eller en 
seriefremstilling.

Or. de

Begrundelse

For at der ikke skal pålægges unødige byrder, bør der ved overensstemmelsesvurderingernes 
gennemførelse tages hensyn til andre faktorer, såsom virksomhedens størrelse, produkternes 
relativt komplekse teknologi og det faktum, at der er tale om en seriefremstilling. Dette ville 
også spare forbrugeren for yderligere omkostninger.

Ændringsforslag af Renate Sommer

Ændringsforslag 8
Artikel 35, stk. 1, afsnit 1

1. Hvis markedstilsynsmyndighederne i en 
af medlemsstaterne har truffet 
foranstaltninger i henhold til artikel 18 i 
forordning (EF) nr. […], eller hvis de har 
tilstrækkelig grund til at antage, at et 
produkt, der er omfattet af denne/dette ... 
[retsakt], udgør en risiko for menneskers 
sundhed eller sikkerhed eller for andre 
almene samfundshensyn, der er omfattet af 
denne/dette ... [retsakt], skal de i samarbejde 
med de relevante erhvervsdrivende foretage 
en evaluering af det pågældende produkt 
omfattende alle de krav, der er fastlagt i 
denne/dette ... [retsakt].

1. Hvis markedstilsynsmyndighederne i en 
af medlemsstaterne har truffet 
foranstaltninger i henhold til artikel 18 i 
forordning (EF) nr. […], eller hvis de har 
tilstrækkelig grund til at antage, at et 
produkt, der er omfattet af denne/dette ... 
[retsakt], udgør en risiko for menneskers 
sundhed eller sikkerhed, for miljøet eller for 
andre almene samfundshensyn, der er 
omfattet af denne/dette ... [retsakt], skal de i 
samarbejde med de relevante 
erhvervsdrivende foretage en evaluering af 
det pågældende produkt omfattende alle de 
krav, der er fastlagt i denne/dette ... [retsakt].

Or. de

Begrundelse

Ud over menneskers sundhed og sikkerhed er også miljøet et gode, der fortjener særlig 
beskyttelse, hvorfor det bør nævnes specifikt.

Ændringsforslag af Renate Sommer

Ændringsforslag 9
Artikel 35, stk. 5, litra a

a) at produktet ikke opfylder kravene a) at produktet ikke opfylder kravene 
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vedrørende menneskers sundhed eller 
sikkerhed eller andre almene 
samfundshensyn som fastlagt i denne/dette 
... [retsakt]

vedrørende menneskers sundhed eller 
sikkerhed, miljøet eller andre almene 
samfundshensyn som fastlagt i denne/dette 
... [retsakt]

Or. de

Begrundelse

Ud over menneskers sundhed og sikkerhed er også miljøet et gode, der fortjener særlig 
beskyttelse, hvorfor det bør nævnes specifikt.

Ændringsforslag af Renate Sommer

Ændringsforslag 10
Artikel 37, overskrift

Produkter, som er i overensstemmelse med 
kravene, men som udgør en risiko for 
sundheden og sikkerheden

Produkter, som er i overensstemmelse med 
kravene, men som udgør en risiko for
miljøet, sundheden og sikkerheden

Or. de

Begrundelse

Ud over menneskers sundhed og sikkerhed er også miljøet et gode, der fortjener særlig 
beskyttelse, hvorfor det bør nævnes specifikt.

Ændringsforslag af Renate Sommer

Ændringsforslag 11
Bilag I, modul A, punkt 5 a (nyt)

5a. Importør
Importøren opbevarer et eksemplar af EF-
overensstemmelseserklæringen beregnet til 
markedsovervågningsmyndighederne og 
sørger for, at den tekniske dokumentation 
efter anmodning stilles til disse 
myndigheders rådighed.
Tværgående ændringsforslag, som gælder 
alle følgende moduler:
Bilag I – Modul A, punkt 5a (nyt)
Bilag I – Modul A1, punkt 6a (nyt)
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Bilag I – Modul A2, punkt 6a (nyt)
Bilag I – Modul C, punkt 4a (nyt)
Bilag I – Modul C1, punkt 5a (nyt)
Bilag I – Modul C2, punkt 5a (nyt)
Bilag I – Modul D, punkt 8a (nyt)
Bilag I – Modul D1, punkt 10a (nyt)
Bilag I – Modul E, punkt 8a (nyt)
Bilag I – Modul E1, punkt 10a (nyt)
Bilag I – Modul F, punkt 8a (nyt)
Bilag I – Modul F1, punkt 9a (nyt)
Bilag I – Modul G, punkt 6a (nyt)
Bilag I – Modul H, punkt 8a (nyt)
Bilag I – Modul H1, punkt 8a (nyt)

Or. de

Begrundelse

Alle erhvervsdrivende, der bringer produkter i omsætning på Fællesskabets marked, bør stå 
inde for, at disse produkter opfylder overensstemmelseskravene. Kun fabrikanten kan 
udarbejde og tilpasse den tekniske dokumentation. Drejer det sig imidlertid om en fabrikant 
etableret uden for EU og uden nogen repræsentant i EU, har myndighederne ingen mulighed 
for at skaffe sig adgang til den pågældende dokumentation, hvilket vanskeliggør 
håndhævelsen. Derfor bør importøren i overensstemmelse med artikel 7 være ansvarlig for, at 
denne dokumentation står til rådighed for de håndhævende myndigheder.


