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Ændringsforslag af Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda og Jill Evans

Ændringsforslag 1
Led 3 a (nyt)

- der henviser til sin beslutning af 26. september 2007 om produktsikkerhed, især 
sikkerhedskrav til legetøj1,

Or. en

Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 2
Punkt A

A. der henviser til, at køn, alder, indkomstniveau, uddannelsesniveau, etnisk baggrund og
forbrugsmønstre er faktorer, som gør, at ikke alle forbrugere er ens, og derfor skal 
tages med i betragtning i forbindelse med såvel den nationale som EU's 
forbrugerpolitik,

                                               
1 Vedtagne tekster, P6_TA(2007)0412.
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Or. fr

Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 3
Punkt B

B. der henviser til, at en moderne strategi for forbrugerpolitik bør tage hensyn til sociale 
forandringer som f.eks. den nye aldersstruktur, kvinders stadig større rolle samt børns 
deltagelse i forbrugersamfundet, etniske mindretals integration lige så vel som 
udviklingen i levestandarden og økonomiske, miljømæssige og tekniske forandringer 
i samfundet,

Or. fr

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 4
Punkt C

C. der henviser til, at en afbalanceret deltagelse af kvinder og mænd, unge og ældre, 
endog meget gamle, og særlig kvinder, samt kulturelle/etniske mindretal bør være 
bedre forankret i udformningen og videreførelsen af politikken,

Or. pl

Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 5
Punkt C

C. der henviser til, at en afbalanceret deltagelse af kvinder og mænd, unge og ældre samt 
kulturelle/etniske mindretal bør være bedre forankret i udformningen og 
videreførelsen af forbrugerpolitikken, således at det sikres, at der fastlægges 
fyldestgørende foranstaltninger til at beskytte forbrugerne,

Or. fr
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Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 6
Punkt D

D. der henviser til, at risikoen for kvinder, mænd og børn ved at blive udsat og være 
modtagelig for visse produkter som f.eks. kemikalier og lægemidler rent sikkerheds-
og beskyttelsesmæssigt ikke er den samme, og at der er behov for en mere omfattende 
forskning på området, således at risikoprodukterne bedre kan identificeres; der 
henviser til, at biologiske faktorer dog ikke er den eneste årsag til kvinders anderledes 
sårbarhed over for visse typer produkter, men at sociale faktorer såsom jobbets 
karakter også spiller ind,

Or. fr

Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 7
Punkt D a (nyt)

Da. der henviser til, at forbrugerpolitikken bør omfatte køb og salg af ikke blot 
produkter, men også tjenesteydelser inden for såvel den offentlige som den private 
sektor og bør sikre fyldestgørende beskyttelse af sårbare forbrugere som kvinder, 
ældre og dårligt stillede samfundsgrupper, som tiere bliver ofre for skrupelløse 
serviceydere,

Or. fr

Ændringsforslag af Pia Elda Locatelli

Ændringsforslag 8
Punkt D a (nyt)

Da. der henviser til, at der ved lægemidlernes fremstilling ikke anvendes nogen specifik 
kønsbaseret farmokologi, at kun 20 % af de testede patienter under udviklingen af et 
nyt lægemiddel er kvinder, og at et lægemiddel, der ikke testes specifikt på kvinder, 
kunne tænkes ikke at virke på disse, samtidig med at de pågældende bivirkninger 
kunne tænkes at være ukendte,

Or. it
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Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 9
Punkt 1

1. gentager, at kønsdimensionen er vigtig som en integrerende del af forbrugerpolitikken, 
og anmoder Kommissionen om løbende at orientere Udvalget om Kvinders 
Rettigheder og Ligestilling om, hvilke fremskridt der er gjort på området;

Or. fr

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 10
Punkt 3

3. opfordrer indtrængende Kommissionen og Det Europæiske Netværk af 
Forbrugercentre til altid at tage hensyn til såvel køn som alder og etnisk tilhørsforhold 
samt nationale traditioner i forbindelse med deres arbejde med at oplyse og uddanne 
forbrugere;

Or. pl

Ændringsforslag af Zita Pleštinská

Ændringsforslag 11
Punkt 3

3. opfordrer indtrængende Kommissionen og Det Europæiske Netværk af 
Forbrugercentre til (tekst udgår) at være særlig opmærksomme på de mest sårbare 
forbrugergrupper i forbindelse med deres arbejde med at oplyse og uddanne 
forbrugere;

Or. sk

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda og Jill Evans

Ændringsforslag 12
Punkt 3 a (nyt)

3a. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at tage alle nødvendige 
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lovgivningsmæssige og administrative skridt til at sikre, at de forbrugsvarer, der 
markedsføres i EU, ikke udgør nogen sundheds- og sikkerhedsmæssig risiko for 
forbrugerne og især kvinder og børn;

Or. en

Ændringsforslag af Zita Pleštinská

Ændringsforslag 13
Punkt 5

5. opfordrer igen til, at de mest sårbare forbrugergrupper gøres til genstand for særlig
opmærksomhed (tekst udgår), når forbrugerpolitikken udformes;

Or. sk

Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 14
Punkt 5

5. opfordrer igen til, at der rettes større opmærksomhed mod målgrupper som kvinder, 
unge og ældre, etniske mindretal og dårligt stillede samfundsgrupper, når 
forbrugerpolitikken udformes;

Or. fr

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 15
Punkt 5

5. opfordrer igen til, at der tages større hensyn til bestemte grupper som kvinder, unge 
og ældre, etniske mindretal og især indvandrerkvinder samt nationale traditioner, når 
forbrugerpolitikken udformes;

Or. pl
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Ændringsforslag af Zita Pleštinská

Ændringsforslag 16
Punkt 6

6. opfordrer medlemsstaterne til med henblik på at opnå en bedre balance i forbindelse 
med udformningen af forbrugerpolitikken at fremme samarbejdet mellem de 
nationale organer og forbrugerorganisationerne og støtte projekter, der har som 
mål at forbedre forbrugeroplysningen, idet de mest sårbare forbrugergrupper gøres 
til genstand for særlig opmærksomhed;

Or. sk

Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 17
Punkt 6

6. finder det vigtigt at styrke kvinders (tekst udgår) deltagelse i forbrugerorganisationer 
med henblik på at opnå en bedre balance i forbindelse med udformningen af 
forbrugerpolitikken;

Or. fr

Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 18
Punkt 7

7. opfordrer til, at der gennemføres oplysningskampagner for at øge forbrugernes 
bevidsthed om produkter og forbrugsmønstre, som er skadelige under graviditeten, 
navnlig rygning, herunder også passiv rygning, og indtagelse af alkohol, men også om 
andre produkter, såsom lægemidler og kemiske produkter, som udgør en 
helbredsrisiko, når de indtages eller anvendes under graviditeten; opfordrer 
Kommissionen til at tilskynde producenterne til klart at angive denne risiko på de 
pågældende produkters emballage, således at gravide kvinder sikres fyldestgørende 
oplysninger.

Or. fr
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Ændringsforslag af Zita Pleštinská

Ændringsforslag 19
Punkt 7

7. mener, at det med oplysningskampagner bør tilstræbes at øge forbrugernes bevidsthed 
om produkter og forbrugsmønstre, som er skadelige under graviditeten, navnlig 
rygning, herunder også passiv rygning, og indtagelse af alkohol, men også om andre 
forbrugergoder, som udgør en helbredsrisiko, når de anvendes under graviditeten.

Or. sk

Ændringsforslag af Pia Elda Locatelli

Ændringsforslag 20
Punkt 7

7. opfordrer til, at der gennemføres oplysningskampagner for at øge forbrugernes 
bevidsthed om produkter og forbrugsmønstre, som er skadelige under graviditeten, 
navnlig rygning, herunder også passiv rygning, og indtagelse af alkohol, men også om 
andre forbrugergoder, som udgør en helbredsrisiko, når de anvendes under 
graviditeten; opfordrer EU-institutionerne og især Det Europæiske 
Lægemiddelagentur, de nationale organer og forbrugerorganisationerne til at gøre 
en indsats for at få lægemiddelindustrien og dennes organisationer til at sørge for, 
at det ved fremstillingen af såvel gamle som nye lægemidler ud fra et kønsmæssigt 
synspunkt tages i betragtning, hvor forskellige forbrugergrupperne er.

Or. it

Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 21
Punkt 7 a (nyt)

7a. opfordrer Kommissionen til at gøre en indsats for at få virksomhederne til på 
frivillig basis at anvende de nye teknologier og især internettet som et redskab til at 
oplyse forbrugerne om bestemte produkters karakter og potentielle risici, navnlig for 
de sårbare grupper, såsom kvinder, børn og ældre.

Or. fr
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Ændringsforslag af Zita Pleštinská

Ændringsforslag 22
Punkt 7 a (nyt)

7a. opfordrer Kommissionen til mere opmærksomt at følge med i de enkelte staters 
forbrugerpolitik, således at forbrugerne ved deres indkøb overalt i Europa vil være 
lige effektivt beskyttet i alle EU's medlemsstater.

Or. sk

Ændringsforslag af Zita Pleštinská

Ændringsforslag 23
Punkt 7 b (nyt)

7b. påpeger, at manglende klarhed i forbindelse med købsaftaler og erstatning er en af 
de største hindringer for, at det indre detailhandelsmarked kan udvikle sig, og 
støtter Kommissionen i dens planer om at indføre standardaftaler med de samme 
grundbestemmelser i alle EU's medlemsstater.

Or. sk

Ændringsforslag af Marusya Ivanova Lyubcheva

Ændringsforslag 24
Punkt 7 a (nyt)

7a. mener, at der bør skabes større opmærksomhed omkring markedsføring og 
afsætning af alkoholiske produkter, herunder dem med et lavt alkoholindhold, der 
bl.a. er beregnet på unge mennesker, med henblik på en bedre behandling af 
alkoholbrug og nedsættelse af alkoholkonsum samt spørgsmål som 
forbrugersundhed og -sikkerhed; opfordrer Kommissionen til at få foretaget en 
kritisk vurdering af den måde, hvorpå alkoholprodukter markedsføres, og foreslå 
foranstaltninger med henblik på at opnå en bedre ligevægt mellem sundhed og 
sikkerhed og forbrugeradfærd, specielt hvad angår unge.

Or. en
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Ændringsforslag af Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda og Jill Evans

Ændringsforslag 25
Punkt 7 a (nyt)

7a. opfordrer Rådet, Kommissionen og medlemsstaterne til at garantere, at legetøj er 
børnesikkert, ligegyldigt hvilke produkter det består af; opfordrer Kommissionen til 
i forbindelse med revisionen af legetøjsdirektivet at foreslå et ubetinget forbud mod 
anvendelse af samtlige duftstoffer, allergener og hormonforstyrrende stoffer samt 
kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske stoffer såvel som meget 
giftige forbindelser.

Or. en
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