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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag af Satu Hassi

Ændringsforslag 11
Titel

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om akkrediterings- og
markedstilsynskrav i forbindelse med 
markedsføring af produkter

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om markedstilsynskrav i 
forbindelse med markedsføring af produkter

(Horisontalt ændringsforslag. Hvis det 
accepteres, vil alle forskrifter i hele teksten, 
der drejer sig om akkreditering, skulle 
slettes, dvs. artikel 1, stk. 1, artikel 2, stk. 10 
og stk. 11, artikel 3-12, artikel 27, artikel 28, 
stk. 1, litra a) og litra b), artikel 27, artikel 
28, stk. 1, litra a) og litra b), artikel 28, stk. 
2, artikel 31, stk. 1, litra a), artikel 31, stk. 2 
og stk. 4, artikel 35 og betragtning 6-20 og 
33-35 vil skulle slettes, og artikel 28, litra c), 
litra f), litra g), artikel 32, stk. 1 og stk. 2, og 
betragtning 1, 3 32, 36 og 38 vil skulle 
ændres).
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Or. en

Begrundelse

Forordningen er blevet foreslået i forbindelse med revideringen af den "nye tilgang". Men i 
stedet for at revidere den, forsøger Kommissionen at stabilisere den ved at tilføje krav om 
akkreditering for organer, der udfører overensstemmelsesvurdering. Dette er at "gøre en fejl 
fuldkommen" i stedet for at rette den, idet den nye tilgang ikke har været i stand til at give det 
nødvendige beskyttelsesniveau, f.eks. med hensyn til legetøjssikkerhed, sikkerhed for 
medicinsk udstyr eller emballageaffald. Forslaget skulle begrænses til krav om overvågning 
af produkternes markedsføring, hvilket skulle åbne vejen for en egentlig revidering af den nye 
metode.

Ændringsforslag af Satu Hassi

Ændringsforslag 12
Henvisning 1

under henvisning til traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 
95 og artikel 133,

under henvisning til traktaten om oprettelse
af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 
95,

Or. en

Begrundelse

Et dobbelt retsgrundlag er ikke berettiget. Ifølge EF-Domstolens retspraksis bør et dobbelt 
retsgrundlag kun anvendes, hvis det undtagelsesvis kan påvises, at retsakten samtidig 
forfølger flere målsætninger, uden at nogen af dem er underordnet eller indirekte i 
forbindelse med den anden. Dette er ikke tilfældet her.

Ændringsforslag af Frédérique Ries

Ændringsforslag 13
Betragtning 24

(24) Samarbejde mellem de ansvarlige 
myndigheder på nationalt plan og på tværs 
af grænserne om udveksling af 
informationer, undersøgelse af overtrædelser 
og iværksættelse af foranstaltninger mod 
overtrædelser er af afgørende betydning for 
sundheden og sikkerheden og for et smidigt 
fungerende indre marked.

(24) Samarbejde mellem de ansvarlige 
myndigheder på nationalt plan og på tværs 
af grænserne om udveksling af 
informationer, undersøgelse af overtrædelser 
og iværksættelse af foranstaltninger mod 
overtrædelser - inden markedsføringen af 
farlige produkter gennem styrkelse af deres 
identifikation primært i søhavne, hvor 
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omkring 90 % af de importerede produkter 
i Den Europæiske Union er koncentreret -
er af afgørende betydning for sundheden og 
sikkerheden og for et smidigt fungerende 
indre marked. 

Or. fr

Ændringsforslag af Frédérique Ries

Ændringsforslag 14
Betragtning 30 a (ny)

(30a) Medlemsstaterne bør sørge for 
passende muligheder for at klage til de 
kompetente retsinstanser over 
foranstaltninger truffet af de kompetente 
myndigheder, som begrænser 
markedsføringen af et produkt eller 
trækker det tilbage fra markedet eller 
tilbagekalder det.

Or. en

Begrundelse

Hvis en medlemsstat beder en producent om at tilbagekalde et produkt, men det viser sig, at 
tilbagekaldelsen var uberettiget, skal den erhvervsdrivende kompenseres af de medlemsstater, 
som iværksatte handlingen.

Denne tekst er identisk med betragtning 37 i direktivet om produktsikkerhed i almindelighed 
og som sådan ikke noget nyt eller uprøvet koncept.

Ændringsforslag af Satu Hassi

Ændringsforslag 15
Artikel 1, stk. 1

Denne forordning fastlægger regler for 
tilrettelæggelse og udøvelse af 
akkreditering af 
overensstemmelsesvurderingsorganer, der 
foretager vurderinger af et hvilket som 
helst stof, præparat eller andet produkt, der 

Denne forordning udgør den retlige ramme 
for markedstilsyn og kontrol med produkter 
fra tredjelande med henblik på at sikre, at 
stoffer, præparater eller omdannede 
produkter, der er omfattet af Fællesskabets 
retsakter om harmonisering af vilkårene for 
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ønskes bragt i omsætning på Fællesskabets 
marked, uanset om et sådant stof, præparat 
eller produkt er blevet omdannet.
Forordningen udgør desuden den retlige 
ramme for markedstilsyn og kontrol med 
produkter fra tredjelande med henblik på at 
sikre, at stoffer, præparater eller omdannede 
produkter, der er omfattet af Fællesskabets 
retsakter om harmonisering af vilkårene for 
markedsføring af produkter (i det følgende 
benævnt "Fællesskabets 
harmoniseringsforskrifter"), holder et højt 
sikkerhedsniveau og overholder de høje 
standarder, der tjener til at varetage almene 
samfundshensyn, f.eks. beskyttelse af 
menneskers sundhed og sikkerhed generelt, 
af sundheden og sikkerheden på 
arbejdspladsen, af forbrugernes sundhed og 
sikkerhed og af miljøet.

markedsføring af produkter (i det følgende 
benævnt "Fællesskabets 
harmoniseringsforskrifter"), holder et højt 
sikkerhedsniveau og overholder de høje 
standarder, der tjener til at varetage almene 
samfundshensyn, f.eks. beskyttelse af 
menneskers sundhed og sikkerhed generelt, 
af sundheden og sikkerheden på 
arbejdspladsen, af forbrugernes sundhed og 
sikkerhed og af miljøet.

(Horisontalt ændringsforslag. Hvis det 
accepteres, vil alle forskrifter i hele teksten, 
der drejer sig om akkreditering, skulle 
slettes, dvs. artikel 1, stk. 1, artikel 2, stk. 10 
og stk. 11, artikel 3-12, artikel 27, artikel 28, 
stk. 1, litra a) og litra b), artikel 27, artikel 
28, stk. 1, litra a) og litra b), artikel 28, stk. 
2, artikel 31, stk. 1, litra a), artikel 31, stk. 2 
og stk. 4, artikel 35 og betragtning 6-20 og 
33-35 vil skulle slettes, og artikel 28, litra c), 
litra f), litra g), artikel 32, stk. 1 og stk. 2, og 
betragtning 1, 3 32, 36 og 38 vil skulle 
ændres).

Or. en

Begrundelse

Forordningen er blevet foreslået i forbindelse med revideringen af den "nye tilgang". Men i 
stedet for at revidere den, forsøger Kommissionen at stabilisere den ved at tilføje krav om 
akkreditering for organer, der udfører overensstemmelsesvurdering. Dette er at "gøre en fejl 
fuldkommen" i stedet for at rette den, idet den nye tilgang ikke har været i stand til at give det 
nødvendige beskyttelsesniveau, f.eks. med hensyn til legetøjssikkerhed, sikkerhed for 
medicinsk udstyr eller emballageaffald. Forslaget skulle begrænses til krav om overvågning 
af produkternes markedsføring, hvilket skulle åbne vejen for en ordentlig revidering af den 
nye metode.
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Ændringsforslag af Frédérique Ries

Ændringsforslag 16
Artikel 2, stk. 5

5) "distributør": enhver fysisk eller juridisk 
person i forsyningskæden, som gør et 
produkt tilgængeligt på markedet

5) "distributør": enhver fysisk eller juridisk 
person i forsyningskæden, som gør et 
produkt tilgængeligt, men ikke 
markedsfører det.

Or. en

Begrundelse

Sondring mellem erhvervsdrivende, som har lignende roller i markedsføringen af et produkt, 
og dem, som ikke stiller et produkt til rådighed for første gang, skal klarlægges.

Den juridiske enhed, som markedsfører et produkt på EU-markedet, bør være ansvarlig for, 
at produktet er beregnet til og produceret til EU-markedet ifølge vore forordninger. Det er 
ikke tilfældet for distributører.

Ændringsforslag af Anja Weisgerber

Ændringsforslag 17
Artikel 2, stk. 11

11) "nationalt akkrediteringsorgan": det 
eneste kompetente organ i en medlemsstat 
med statslig bemyndigelse til at foretage
akkreditering

11) "nationalt akkrediteringsorgan": de 
kompetente organer i en medlemsstat med 
statslig bemyndigelse til at foretage 
akkreditering

Or. de

Begrundelse

Følgeændring til ændringsforslag til artikel 4, stk. 1

Kravet om kun ét nationalt akkrediteringsorgan krænker subsidiaritetsprincippet og den 
forpligtelse, der påhviler De Europæiske Fællesskabers organer, om ikke at antaste den 
grundlæggende struktur i medlemsstaternes forfatninger og ikke at udhule deres væsentlige - i 
dette tilfælde føderale - strukturer. Til bevarelse af føderalismen i medlemsstaterne er det 
derfor påkrævet at give dem mulighed for at skabe et yderligere akkrediteringsorgan. 
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Ændringsforslag af Frédérique Ries

Ændringsforslag 18
Artikel 2, stk. 13 a (nyt)

(13a) “at komme ind på 
fællesskabsmarkedet” betyder at 
underkaste sig toldbehandling.

Or. en

Begrundelse

Sondring mellem erhvervsdrivende, som har lignende roller i markedsføringen af et produkt, 
og dem, som ikke stiller et produkt til rådighed for første gang, skal klarlægges.

Den juridiske enhed, som markedsfører et produkt på EU-markedet, bør være ansvarlig for, 
at produktet er beregnet til og produceret til EU-markedet ifølge vore forordninger. Det er 
ikke tilfældet for distributører.

Ændringsforslag af Frédérique Ries

Ændringsforslag 19
Artikel 2, stk. 13 b (nyt)

(13b) 
“overensstemmelsesvurderingsorgan” 
betyder et organ, som foretager 
overensstemmelsesvurderinger 
(sædvanligvis laboratorier, 
inspektionsorganer og 
certificeringsorganer).

Or. en

Begrundelse

Sondring mellem erhvervsdrivende, som har lignende roller i markedsføringen af et produkt, 
og dem, som ikke stiller et produkt til rådighed for første gang, skal klarlægges.

Den juridiske enhed, som markedsfører et produkt på EU-markedet, bør være ansvarlig for, 
at produktet på er beregnet til og produceret til EU-markedet ifølge vore forordninger. Det er 
ikke tilfældet for distributører.
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Ændringsforslag af Frédérique Ries

Ændringsforslag 20
Artikel 2, stk. 13 c (nyt)

(13c) “overensstemmelsesvurdering” 
betyder at det bevises, at specificerede krav 
til et produkt, en proces, et system, en 
person eller et organ er overholdt.

Or. en

Begrundelse

Sondring mellem erhvervsdrivende, som har lignende roller i markedsføringen af et produkt, 
og dem, som ikke stiller et produkt til rådighed for første gang, skal klarlægges.

Den juridiske enhed, som markedsfører et produkt på EU-markedet, bør være ansvarlig for, 
at produktet er beregnet til og produceret til EU-markedet ifølge vore forordninger. Det er 
ikke tilfældet for distributører.

Ændringsforslag af Anja Weisgerber

Ændringsforslag 21
Artikel 4, stk. 1, afsnit 1 a (nyt)

I medlemsstater med en føderal struktur 
kan der til varetagelse af de føderale 
kompetencer indrettes et yderligere 
akkrediteringsorgan. I dette tilfælde lægges 
der op til, at de to akkrediteringsorganer 
har et konstruktivt samarbejde. 

Or. de

Begrundelse

Kravet om kun ét nationalt akkrediteringsorgan krænker subsidiaritetsprincippet og den 
forpligtelse, der påhviler De Europæiske Fællesskabers organer, om ikke at krænke den 
grundlæggende struktur i medlemsstaternes forfatninger og ikke at udhule deres væsentlige - i 
dette tilfælde føderale - strukturer. Til bevarelse af føderalismen i medlemsstaterne er det 
derfor påkrævet at give dem mulighed for at skabe et yderligere akkrediteringsorgan. 
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Ændringsforslag af Frédérique Ries

Ændringsforslag 22
Artikel 4, stk. 6

6. Det nationale akkrediteringsorgan udøver 
sin virksomhed uden fortjeneste for øje. Det 
kan ikke yde eller tilbyde aktiviteter eller 
tjenester, der udøves af 
overensstemmelsesvurderingsorganer, og 
heller ikke konsulentbistand.

6. Det nationale akkrediteringsorgan udøver 
sin virksomhed uden fortjeneste for øje. Det 
kan ikke yde eller tilbyde aktiviteter eller 
tjenester, der udøves af 
overensstemmelsesvurderingsorganer, og 
heller ikke konsulentbistand. Det kan heller 
ikke have ejerandele i 
overensstemmelsesvurderingsorganerne.

Or. en

Begrundelse

For at akkrediteringsorganet kan være fuldt ud uafhængigt af alle 
overensstemmelsesvurderingsorganer, som det er ansvarligt for (hvoraf nogle kan fungere 
som bemyndigede organer), er det nødvendigt ikke blot at garantere funktionelle barrierer 
internt i en virksomhed, men også at der er fuld uafhængighed for at undgå nogen som helst 
tvivl med hensyn til interessekonflikter eller sammenblanding af interesser: dvs., at det er 
nødvendigt at sikre finansiel adskillelse.

Ændringsforslag af Anja Weisgerber

Ændringsforslag 23
Artikel 5, stk. 2

2. Det nationale akkrediteringsorgan fører 
tilsyn med alle 
overensstemmelsesvurderingsorganer, som 
det har udstedt akkrediteringsattest til.

2. De nationale akkrediteringsorganer fører 
tilsyn med alle 
overensstemmelsesvurderingsorganer, som 
de har udstedt akkrediteringsattest til.

Or. de

Begrundelse

Følgeændring til ændringsforslaget til artikel 4, stk. 1.

Kravet om kun ét nationalt akkrediteringsorgan krænker subsidiaritetsprincippet og den 
forpligtelse, der påhviler De Europæiske Fællesskabers organer, om ikke at krænke den 
grundlæggende struktur i medlemsstaternes forfatning og ikke at udhule deres væsentlige - i 
dette tilfælde føderale - strukturer. Til bevarelse af føderalismen i medlemsstaterne er det 
derfor påkrævet at give dem mulighed for at skabe et yderligere akkrediteringsorgan. 
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Ændringsforslag af Anja Weisgerber

Ændringsforslag 24
Artikel 5, stk. 3

3. Såfremt det nationale 
akkrediteringsorgan konstaterer, at et 
overensstemmelsesvurderingsorgan ikke 
længere er kompetent til at udføre en 
bestemt 
overensstemmelsesvurderingsopgave eller i 
alvorlig grad undlader at opfylde sine 
forpligtelser, skal det nationale 
akkrediteringsorgan træffe alle de fornødne 
foranstaltninger til at begrænse, suspendere 
eller inddrage akkrediteringsattesten.

3. Såfremt de nationale 
akkrediteringsorganer konstaterer, at et 
overensstemmelsesvurderingsorgan ikke 
længere er kompetent til at udføre en 
bestemt 
overensstemmelsesvurderingsopgave eller i 
alvorlig grad undlader at opfylde sine 
forpligtelser, skal de nationale 
akkrediteringsorganer træffe alle de 
fornødne foranstaltninger til at begrænse, 
suspendere eller inddrage 
akkrediteringsattesten.

Or. de

Begrundelse

Følgeændring til ændringsforslaget til artikel. 4, stk. 1.

Kravet om kun ét nationalt akkrediteringsorgan krænker subsidiaritetsprincippet og den 
forpligtelse, der påhviler De Europæiske Fællesskabers organer, om ikke at krænke den 
grundlæggende struktur i medlemsstaternes forfatning og ikke at udhule deres væsentlige - i 
dette tilfælde føderale - strukturer. Til bevarelse af føderalismen i medlemsstaterne er det 
derfor påkrævet at give dem mulighed for at skabe et yderligere akkrediteringsorgan. 

Ændringsforslag af Anja Weisgerber

Ændringsforslag 25
Artikel 6, stk. 1, første afsnit

1. Når et overensstemmelsesvurderingsorgan 
anmoder om akkreditering, skal det ske ved 
det nationale akkrediteringsorgan i den 
medlemsstat, hvor det er etableret, eller ved 
det nationale akkrediteringsorgan, som 
medlemsstaten har adgang til at benytte i 
medfør af artikel 4, stk. 2.

1. Når et overensstemmelsesvurderingsorgan 
anmoder om akkreditering, skal det ske ved 
de nationale akkrediteringsorganer i den 
medlemsstat, hvor det er etableret, eller ved 
de nationale akkrediteringsorganer, som 
medlemsstaten har adgang til at benytte i 
medfør af artikel 4, stk. 2.

Or. de
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Begrundelse

Følgeændring til ændringsforslaget til artikel 4, stk. 1.

Kravet om kun ét nationalt akkrediteringsorgan krænker subsidiaritetsprincippet og den 
forpligtelse, der påhviler De Europæiske Fællesskabers organer, om ikke at krænke den 
grundlæggende struktur i medlemsstaternes forfatning og ikke at udhule deres væsentlige - i 
dette tilfælde føderale - strukturer. Til bevarelse af føderalismen i medlemsstaterne er det 
derfor påkrævet at give dem mulighed for at skabe et yderligere akkrediteringsorgan. 

Ændringsforslag af Anja Weisgerber

Ændringsforslag 26
Artikel 6, stk. 1, andet afsnit, litra a

a) når den medlemsstat, hvor organet er 
etableret, har besluttet ikke at oprette et 
nationalt akkrediteringsorgan, og ikke har 
benyttet et akkrediteringsorgan i en anden 
medlemsstat i medfør af artikel 4, stk. 2

a) når den medlemsstat, hvor organet er 
etableret, har besluttet ikke at oprette 
nationale akkrediteringsorganer, og ikke 
har benyttet akkrediteringsorganer i en 
anden medlemsstat i medfør af artikel 4, stk. 
2

Or. de

Begrundelse

Følgeændring til ændringsforslaget til artikel 4, stk. 1.

Kravet om kun ét nationalt akkrediteringsorgan krænker subsidiaritetsprincippet og den 
forpligtelse, der påhviler De Europæiske Fællesskabers organer, om ikke at krænke den 
grundlæggende struktur i medlemsstaternes forfatning og ikke at udhule deres væsentlige - i 
dette tilfælde føderale - strukturer. Til bevarelse af føderalismen i medlemsstaterne er det 
derfor påkrævet at give dem mulighed for at skabe et yderligere akkrediteringsorgan. 

Ændringsforslag af Frédérique Ries

Ændringsforslag 27
Artikel 8, stk. 2 a (nyt)

2a. Nationale akkrediteringsorganer skal 
tilbyde ankemuligheder, der giver 
erhvervsdrivende mulighed for at klage, 
hvis de kan påvise, at et akkrediteret organ 
ikke opfylder minimumskravene til 
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færdigheder eller kompetence.

Or. en

Begrundelse

Det eksisterende forslag lægger op til en fremgangsmåde, hvor medlemsstaterne er forpligtet 
til at overvåge deres nationale akkrediteringsorganer med jævne mellemrum, og således er 
der taget højde for den offentlige interesse. De nationale akkrediteringsorganers handlinger 
og de organer, de akkrediterer, har dog direkte betydning for erhvervsdrivende, så derfor bør 
disse også have en klar erstatningsmulighed.

Ændringsforslag af Frédérique Ries

Ændringsforslag 28
Artikel 19, stk. 1

1. Medlemsstaterne sikrer, at enhver 
foranstaltning, der træffes i henhold til de 
relevante bestemmelser i Fællesskabets 
harmoniseringsforskrifter med det formål at 
forbyde eller begrænse tilgængeliggørelsen 
af et produkt eller trække det tilbage fra 
markedet eller tilbagekalde det, indeholder 
en nøjagtig redegørelse for det grundlag, 
foranstaltningen er truffet på.

1. Medlemsstaterne sikrer, at enhver 
foranstaltning, der træffes i henhold til de 
relevante bestemmelser i Fællesskabets 
harmoniseringsforskrifter og princippet om 
proportionalitet med det formål at forbyde 
eller begrænse tilgængeliggørelsen af et 
produkt eller trække det tilbage fra markedet 
eller tilbagekalde det, indeholder en nøjagtig 
redegørelse for det grundlag, 
foranstaltningen er truffet på.

Or. en

Begrundelse

Artikel 19, stk. 1 indeholder en række mulige markedsinterventioner, som kan gennemføres af 
myndighederne, og de økonomiske konsekvenser, der opstår af hver af disse, vil have 
forskellige konsekvenser for erhvervsdrivende. I overensstemmelse med de generelle 
bestemmelser i fællesskabslovgivningen skal niveauet for markedsintervention være 
proportionalt med risikoniveauet for offentligheden. Bestemmelser af lignende karakter 
eksisterer allerede i direktivet om produktsikkerhed i almindelighed.

Ændringsforslag af Anja Weisgerber

Ændringsforslag 29
Artikel 35, stk. 2
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2. Såfremt akkrediteringstjenesterne i en 
given medlemsstat ikke varetages af ét 
enkelt akkrediteringsorgan, og den 
pågældende medlemsstat fortsat har til 
hensigt at tilbyde akkrediteringstjenester, 
skal den foretage de nødvendige strukturelle 
tilpasninger med henblik på oprettelse af ét 
enkelt nationalt akkrediteringsorgan inden 
den 1. januar 2010.

2. Såfremt akkrediteringstjenesterne i en 
given medlemsstat ikke varetages af ét 
enkelt akkrediteringsorgan, og den 
pågældende medlemsstat fortsat har til 
hensigt at tilbyde akkrediteringstjenester, 
skal den foretage de nødvendige strukturelle 
tilpasninger med henblik på oprettelse af et 
nationalt akkrediteringsorgan eller i 
medfør af artikel 4, stk. 1, afsnit 1a, et 
yderligere nationalt akkrediteringsorgan
inden den 1. januar 2014. 

Or. de

Begrundelse

Følgeændring til ændringsforslaget til artikel 4, stk. 1.

Derudover skal overgangsfristen for de påkrævede retlige og forvaltningstekniske 
gennemførelsesforanstaltninger forlænges. Især i landene med komplekse
akkrediteringssystemer kan disse ændringer ikke gennemføres inden 2010, og derfor bør 
fristen forlænges til 2014.


