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PR_COD_1amCom 

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens 

 * Raadplegingsprocedure 

 *** Goedkeuringsprocedure 

 ***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing) 

 ***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing) 

 ***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing) 

 

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 

voorgestelde rechtsgrond.) 

 

 

 

 

 

Amendementen op een ontwerphandeling 

Amendementen van het Parlement in twee kolommen 

 

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven. 

Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven. 

Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven. 

 

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 

verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling. 

Indien een amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop 

in de ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 

bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 

handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie. 

 

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 

tekst 
 

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 

worden aangegeven met het symbool ▌of worden doorgestreept. Waar 

tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief 

aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept. 

Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 

diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 

niet gemarkeerd. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 

betreffende kabelbaaninstallaties 

(COM(2014)0187 – C8-0111/2014 – 2014/0107(COD)) 

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 

(COM(2014)0187), 

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 

ingediend (C8-0111/2014), 

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

– gezien artikel 59 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming (A8-

0063/2015), 

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast; 

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 

wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen; 

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 

en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen. 

Amendement  1 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (3 bis) Deze verordening is van toepassing 

op nieuwe kabelbaaninstallaties en heeft 

betrekking op subsystemen en 

veiligheidscomponenten die nieuw zijn op 

de Uniemarkt als ze in de handel worden 

gebracht; dit houdt in dat het ofwel 

nieuwe subsystemen en 

veiligheidscomponenten zijn, gemaakt 

door een in de Unie gevestigde fabrikant, 
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ofwel nieuwe of tweedehandssubsystemen 

en -veiligheidscomponenten die worden 

ingevoerd uit een derde land. Deze 

verordening is niet van toepassing op de 

verplaatsing van kabelbaaninstallaties die 

zijn geïnstalleerd op het grondgebied van 

de Unie of op de verplaatsing van 

subsystemen of veiligheidscomponenten 

die zijn verwerkt in dergelijke installaties, 

behalve wanneer een dergelijke 

verplaatsing een aanzienlijke wijziging 

impliceert van de installatie waarvoor 

administratieve toestemming is vereist. 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) Verordening (EU) nr. [.../…] [inzake 

markttoezicht van producten]16 bevat 

gedetailleerde regels inzake markttoezicht 

en voor de controles van producten uit 

derde landen die de Unie worden 

binnengebracht, met inbegrip van 

subsystemen en veiligheidscomponenten. 

Tevens omvat zij een 

vrijwaringsclausuleprocedure. De 

lidstaten dienen het markttoezicht te 

organiseren en uit te oefenen, 

markttoezichtautoriteiten aan te wijzen en 

aan te geven wat hun bevoegdheden en 

taken zijn. Zij dienen ook om algemene en 

sectorspecifieke 

markttoezichtprogramma's te 

ontwikkelen. 

Schrappen 

__________________  

16 PB L […...].  

 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een verordening 
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Overweging 8 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(8) De werkingssfeer van Richtlijn 

2000/9/EG moet worden gehandhaafd. 

Deze verordening dient van toepassing te 

zijn op kabelbaaninstallaties ontworpen 

voor het vervoer van personen in 

toeristische centra in de bergen of in 

stedelijk vervoer. Kabelbaaninstallaties 

zijn hoofdzakelijk liftsystemen, zoals 

kabelspoorwegen, bovengrondse 

kabelbaaninstallaties, zweefbanen, 

gondelbanen, stoeltjesliften en sleepliften. 

Voortbeweging door kabels en de functie 

van personenvervoer zijn de essentiële 

criteria die bepalen welke 

kabelbaaninstallaties binnen de 

werkingssfeer van Richtlijn 2000/9/EG 

vallen. 

(8) De werkingssfeer van Richtlijn 

2000/9/EG moet worden gehandhaafd. 

Deze verordening dient van toepassing te 

zijn op kabelbaaninstallaties ontworpen 

voor het vervoer van personen, typisch in 

toeristische centra of in stedelijk vervoer. 

Kabelbaaninstallaties zijn hoofdzakelijk 

liftsystemen, zoals kabelspoorwegen, 

bovengrondse kabelbaaninstallaties, 

zweefbanen, gondelbanen, stoeltjesliften, 

sleepliften en andere inrichtingen voor het 

verplaatsen van personen voor 

toeristische of sportieve doeleinden. 

Voortbeweging door kabels en de functie 

van personenvervoer zijn de essentiële 

criteria die bepalen welke 

kabelbaaninstallaties binnen de 

werkingssfeer van Richtlijn 2000/9/EG 

vallen. 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) Met kabels voortbewogen liften, hetzij 

verticaal of op een hellend vlak, die 

permanent bepaalde verdiepingen van 

gebouwen en constructies anders dan de 

stations bedienen, zijn onderworpen aan 

specifieke wetgeving van de Unie en 

moeten worden uitgesloten van de 

werkingssfeer van deze verordening. 

(11) Liften, met inbegrip van met kabels 

voortbewogen liften, hetzij verticaal of op 

een hellend vlak, die permanent bepaalde 

verdiepingen van gebouwen en 

constructies bedienen en geen 

kabelbaanstations, zijn onderworpen aan 

specifieke wetgeving van de Unie en 

moeten worden uitgesloten van de 

werkingssfeer van deze verordening. 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (11 bis) Traditioneel gebouwde 

kabelbaaninstallaties, als zodanig 

gedefinieerd in de nationale wetgeving, en 

hun subsystemen en 

veiligheidscomponenten moeten worden 

uitgesloten van de werkingssfeer van deze 

verordening. De lidstaten moeten zorgen 

voor een hoog niveau van bescherming 

van de gezondheid en de veiligheid van 

personen en voor eigendommen met 

betrekking tot die kabelbaaninstallaties, 

zo nodig via hun nationale wetgeving. 

 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 14 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (14 bis) Het voorzorgsbeginsel, dat is 

vastgelegd in artikel 191, lid 2, VWEU en 

onder meer is beschreven in de 

mededeling van de Commissie van 2 

februari 2000 over het voorzorgsbeginsel, 

is een fundamenteel beginsel voor de 

productveiligheid en de veiligheid van 

consumenten en dient voldoende 

aandacht te krijgen bij de vaststelling van 

de criteria voor de beoordeling van de 

veiligheid van kabelbaaninstallaties en 

hun infrastructuur, subsystemen en 

veiligheidscomponenten. 
 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 15 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(15) Deze verordening doet geen afbreuk 

aan het recht van de lidstaten om de 

voorschriften te specificeren die zij nodig 

achten op het gebied van grondgebruik en 

ruimtelijke ordening, en met het oog op de 

bescherming van het milieu en van de 

gezondheid en veiligheid van personen, en 

met name de werknemers, bij het gebruik 

van kabelbaaninstallaties. 

(15) Deze verordening doet geen afbreuk 

aan het recht van de lidstaten om de 

voorschriften te specificeren die zij nodig 

achten op het gebied van grondgebruik en 

ruimtelijke ordening, en met het oog op de 

bescherming van het milieu en van de 

gezondheid en veiligheid van personen, en 

met name de bouwvakkers en bedieners, 

bij het gebruik van kabelbaaninstallaties. 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 19 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (19 bis)  Omwille van de rechtszekerheid 

moet duidelijk worden gemaakt dat de in 

Verordening (EG) nr. 765/2008 

vastgestelde voorschriften inzake 

markttoezicht in de Unie en controle van 

producten die de markt van de Unie 

binnenkomen, van toepassing zijn op de 

subsystemen en veiligheidscomponenten 

die onder deze verordening vallen. Deze 

verordening mag de lidstaten niet beletten 

te kiezen welke autoriteiten voor de 

uitvoering van die taken bevoegd zijn. 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 20 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(20) De lidstaten dienen de noodzakelijke 

stappen te nemen om ervoor te zorgen dat 

kabelbaaninstallaties alleen in bedrijf 

worden genomen als ze in 

overeenstemming zijn met deze 

(20) De lidstaten dienen de noodzakelijke 

stappen te nemen om ervoor te zorgen dat 

kabelbaaninstallaties alleen in bedrijf 

worden genomen als ze in 

overeenstemming zijn met deze 
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verordening en geen gevaar opleveren voor 

de gezondheid en veiligheid van personen 

of voor eigendommen, wanneer ze op de 

juiste wijze worden geïnstalleerd, 

onderhouden en gebruikt overeenkomstig 

hun beoogde doel. 

verordening en geen gevaar opleveren voor 

de gezondheid of veiligheid van personen 

of voor eigendommen, wanneer ze op de 

juiste wijze worden geïnstalleerd, 

onderhouden en gebruikt overeenkomstig 

hun beoogde doel. 

 

 

Amendement  10 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 25 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(25) Subsystemen en 

veiligheidscomponenten moeten mogen 

worden opgenomen in een 

kabelbaaninstallatie op voorwaarde dat ze 

de constructie mogelijk maken van 

installaties die in overeenstemming zijn 

met deze verordening en geen gevaar 

opleveren voor de gezondheid en 

veiligheid van personen of voor 

eigendommen, wanneer ze op de juiste 

wijze worden geïnstalleerd, onderhouden 

en gebruikt overeenkomstig hun beoogde 

doel. 

(25) Subsystemen en 

veiligheidscomponenten moeten mogen 

worden opgenomen in een 

kabelbaaninstallatie op voorwaarde dat ze 

de constructie mogelijk maken van 

installaties die in overeenstemming zijn 

met deze verordening en geen gevaar 

opleveren voor de gezondheid of veiligheid 

van personen of voor eigendommen, 

wanneer ze op de juiste wijze worden 

geïnstalleerd, onderhouden en gebruikt 

overeenkomstig hun beoogde doel. 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 31 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(31) Er moet worden gewaarborgd dat 

subsystemen en veiligheidscomponenten 

die vanuit derde landen in de Unie in de 

handel komen, aan de eisen van deze 

verordening voldoen, en met name dat de 

fabrikanten adequate 

conformiteitsbeoordelingsprocedures met 

betrekking tot deze subsystemen en 

veiligheidscomponenten hebben 

uitgevoerd. Bijgevolg moet worden 

(31) Er moet worden gewaarborgd dat 

subsystemen en veiligheidscomponenten 

die vanuit derde landen in de Unie in de 

handel komen, aan de eisen van deze 

verordening voldoen, en met name dat de 

fabrikanten adequate 

conformiteitsbeoordelingsprocedures met 

betrekking tot deze subsystemen en 

veiligheidscomponenten hebben 

uitgevoerd. Bijgevolg moet worden 
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bepaald dat importeurs erop toezien dat het 

subsysteem of de veiligheidscomponent dat 

of die zij in de handel brengen aan de eisen 

van deze verordening voldoet en dat zij 

geen subsystemen en 

veiligheidscomponenten in de handel 

brengen die niet aan deze eisen voldoen of 

een risico inhouden. Er moet eveneens 

worden bepaald dat importeurs erop 

toezien dat er 

conformiteitsbeoordelingsprocedures 

hebben plaatsgevonden en dat markering 

en documenten die de fabrikanten met 

betrekking tot subsystemen en 

veiligheidscomponenten opstellen ter 

beschikking staan van de bevoegde 

toezichthoudende autoriteiten. 

bepaald dat importeurs erop toezien dat het 

subsysteem of de veiligheidscomponent dat 

of die zij in de handel brengen aan de eisen 

van deze verordening voldoet en dat zij 

geen subsystemen en 

veiligheidscomponenten in de handel 

brengen die niet aan deze eisen voldoen of 

een risico inhouden. Er moet eveneens 

worden bepaald dat importeurs erop 

toezien dat er 

conformiteitsbeoordelingsprocedures 

hebben plaatsgevonden en dat markering 

en documenten die de fabrikanten met 

betrekking tot subsystemen en 

veiligheidscomponenten opstellen ter 

beschikking staan van de bevoegde 

nationale autoriteiten. 

 

 

Amendement  12 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 33 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(33) Bij het in de handel brengen van een 

subsysteem of een veiligheidscomponent 

dient de importeur daarop zijn naam en de 

geregistreerde handelsnaam of het 

geregistreerde handelsmerk te vermelden, 

en het adres waarop hij bereikbaar is. Er 

dient te worden voorzien in uitzonderingen 

hierop wanneer dit door de omvang of aard 

van de veiligheidscomponent niet mogelijk 

is. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn 

wanneer de importeur de verpakking zou 

moeten openen om zijn naam en adres op 

de veiligheidscomponent te vermelden. 

(33) Bij het in de handel brengen van een 

subsysteem of een veiligheidscomponent 

dient de importeur daarop zijn naam en de 

geregistreerde handelsnaam of het 

geregistreerde handelsmerk te vermelden, 

en het adres waarop hij bereikbaar is, 

evenals een website indien hij die heeft. Er 

dient te worden voorzien in uitzonderingen 

hierop wanneer dit door de omvang of aard 

van het subsysteem of de 

veiligheidscomponent niet mogelijk is. Dat 

kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de 

importeur de verpakking zou moeten 

openen om zijn naam en adres op het 

subsysteem of de veiligheidscomponent te 

vermelden. In zulke gevallen dient de 

informatie te worden vermeld op de 

verpakking en in de gebruiksaanwijzing 

van de veiligheidscomponent. 
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Amendement  13 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 37 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(37) Deze verordening moet beperkt 

blijven tot het formuleren van essentiële 

eisen. Met het oog op de beoordeling van 

de conformiteit met deze eisen moet 

worden voorzien in een vermoeden van 

overeenstemming voor 

kabelbaaninstallaties die in 

overeenstemming zijn met 

geharmoniseerde normen die zijn 

goedgekeurd overeenkomstig Verordening 

(EU) nr. 1025/2012, voor wat betreft de 

gedetailleerde technische specificaties van 

deze eisen, met name met betrekking tot 

het ontwerp, de bouw en de exploitatie van 

kabelbaaninstallaties. 

(37) Deze verordening moet beperkt 

blijven tot het formuleren van essentiële 

eisen. Met het oog op de beoordeling van 

de conformiteit met deze eisen moet 

worden voorzien in een vermoeden van 

overeenstemming voor 

kabelbaaninstallaties, subsystemen en 

veiligheidscomponenten die in 

overeenstemming zijn met 

geharmoniseerde normen die zijn 

goedgekeurd overeenkomstig Verordening 

(EU) nr. 1025/2012, voor wat betreft de 

gedetailleerde technische specificaties van 

deze eisen, met name met betrekking tot 

het ontwerp, de bouw en de exploitatie van 

kabelbaaninstallaties. 

 

Amendement  14 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 41 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(41) Om effectieve toegang tot informatie 

voor markttoezichtdoeleinden te 

waarborgen, moet de informatie die vereist 

is om alle wetsteksten van de Unie die op 

een subsysteem of een 

veiligheidscomponent van toepassing zijn 

te kunnen identificeren in één EU-

conformiteitsverklaring beschikbaar zijn. 

(41) Om effectieve toegang tot informatie 

voor markttoezichtdoeleinden te 

waarborgen, moet de informatie die vereist 

is om alle wetsteksten van de Unie die op 

een subsysteem of een 

veiligheidscomponent van toepassing zijn 

te kunnen identificeren in één EU-

conformiteitsverklaring beschikbaar zijn. 

Om de administratieve lasten voor de 

marktdeelnemers te verkleinen, mag die 

EU-conformiteitsverklaring bestaan uit 

een dossier van de afzonderlijke relevante 

conformiteitsverklaringen. 
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Amendement  15 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 43 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(43) Een controle van de conformiteit van 

de subsystemen en 

veiligheidscomponenten met de essentiële 

bij deze verordening vastgestelde 

voorschriften is noodzakelijk voor een 

doeltreffende bescherming van gebruikers 

en derden. 

(43) Een controle van de conformiteit van 

de subsystemen en 

veiligheidscomponenten met de essentiële 

bij deze verordening vastgestelde 

voorschriften is noodzakelijk voor een 

doeltreffende bescherming van bedieners, 

gebruikers en derden. 

 

Amendement  16 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 46 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(46) De ervaring heeft geleerd dat de in 

Richtlijn 2000/9/EG vastgestelde criteria 

waaraan 

conformiteitsbeoordelingsinstanties moeten 

voldoen om bij de Commissie aangemeld 

te kunnen worden, ontoereikend zijn om 

een uniform, hoog prestatieniveau van deze 

instanties in de hele Unie te waarborgen. 

Het is echter essentieel dat alle 

conformiteitsbeoordelingsinstanties hun 

functies op hetzelfde niveau en onder 

eerlijke concurrentievoorwaarden 

uitoefenen. Hiertoe moeten verplichte eisen 

worden vastgesteld voor 

conformiteitsbeoordelingsinstanties die 

aangemeld willen worden met het oog op 

het verlenen van 

conformiteitsbeoordelingsdiensten. 

(46) De ervaring heeft geleerd dat de in 

Richtlijn 2000/9/EG vastgestelde criteria 

waaraan 

conformiteitsbeoordelingsinstanties moeten 

voldoen om bij de Commissie aangemeld 

te kunnen worden, ontoereikend zijn om 

een uniform, hoog prestatieniveau van de 

aangemelde instanties in de hele Unie te 

waarborgen. Het is echter essentieel dat 

alle aangemelde instanties hun functie op 

hetzelfde niveau en onder eerlijke 

concurrentievoorwaarden uitoefenen. 

Hiertoe moeten verplichte eisen worden 

vastgesteld voor 

conformiteitsbeoordelingsinstanties die 

aangemeld willen worden met het oog op 

het verlenen van 

conformiteitsbeoordelingsdiensten. 

 

Amendement  17 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 54 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(54) Uit concurrentieoogpunt is het 

cruciaal dat de 

conformiteitsbeoordelingsinstanties bij de 

toepassing van de 

conformiteitsbeoordelingsprocedures geen 

onnodige lasten voor marktdeelnemers 

creëren. Bij de technische uitvoering van 

de conformiteitsbeoordelingsprocedures 

moet om dezelfde reden worden gezorgd 

voor consistentie, zodat de 

marktdeelnemers gelijk worden behandeld. 

Dit kan het best worden bereikt door 

passende coördinatie en samenwerking 

tussen de 

conformiteitsbeoordelingsinstanties. 

(54) Uit concurrentieoogpunt is het 

cruciaal dat de aangemelde instanties bij 

de toepassing van de 

conformiteitsbeoordelingsmodules geen 

onnodige lasten voor marktdeelnemers 

creëren. Bij de technische uitvoering van 

de conformiteitsbeoordelingsprocedures 

moet om dezelfde reden worden gezorgd 

voor consistentie, zodat de 

marktdeelnemers gelijk worden behandeld. 

Dit kan het best worden bereikt door 

passende coördinatie en samenwerking 

tussen de aangemelde instanties. 

 

Amendement  18 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 54 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (54 bis) In Richtlijn 2000/9/EG is al een 

vrijwaringsprocedure opgenomen, die 

nodig is om de conformiteit van een 

subsysteem of veiligheidscomponent te 

kunnen aanvechten. Om de transparantie 

te vergroten en tijdverlies te beperken, 

moet de bestaande vrijwaringsprocedure 

worden verbeterd teneinde de efficiëntie te 

vergroten en van de deskundigheid in de 

lidstaten te profiteren. 

 

Amendement  19 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 54 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (54 ter) Het bestaande systeem moet 

worden aangevuld met een procedure om 
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belanghebbenden te informeren over 

voorgenomen maatregelen tegen 

subsystemen en veiligheidscomponenten 

die een risico meebrengen voor de 

gezondheid of veiligheid van personen. 

Deze procedure moet ook 

markttoezichtautoriteiten in staat stellen 

samen met de betrokken marktdeelnemers 

vroegtijdig tegen dergelijke subsystemen 

en veiligheidscomponenten op te treden. 

 

Amendement  20 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 56 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (56 bis) Wanneer kwesties in verband met 

deze verordening, anders dan de 

uitvoering ervan of inbreuken erop, 

onderzocht worden, meer bepaald in een 

deskundigengroep van de Commissie, 

moet het Europees Parlement 

overeenkomstig de bestaande praktijk 

volledige informatie en documentatie 

ontvangen, alsook een uitnodiging om 

deze vergaderingen bij te wonen. 

 

Amendement  21 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 57 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(57) Er moet in overgangsregelingen 

worden voorzien waardoor subsystemen en 

veiligheidscomponenten die op grond van 

Richtlijn 2000/9/EG al in de handel zijn 

gebracht, op de markt kunnen worden 

aangeboden en in bedrijf kunnen worden 

gesteld. 

(57) Er moet in overgangsregelingen 

worden voorzien waardoor subsystemen en 

veiligheidscomponenten die op grond van 

Richtlijn 2000/9/EG al in de handel zijn 

gebracht, op de markt kunnen worden 

aangeboden en in bedrijf kunnen worden 

genomen zonder dat zij hoeven te voldoen 

aan nadere productvereisten. 
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Amendement  22 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 59 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(59) De lidstaten moeten regels vaststellen 

inzake sancties wegens inbreuken op deze 

verordening en erop toezien dat deze regels 

worden uitgevoerd. Deze sancties moeten 

doeltreffend, evenredig en afschrikkend 

zijn. 

(59) De lidstaten moeten regels vaststellen 

inzake sancties wegens inbreuken op deze 

verordening en erop toezien dat deze regels 

worden gehandhaafd. De vastgestelde 

sancties moeten doeltreffend, evenredig en 

afschrikkend zijn 

 

Amendement  23 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 60 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(60) Daar de doelstelling van deze 

verordening, namelijk waarborgen dat 

kabelbaaninstallaties voldoen aan de 

voorschriften die een hoog niveau van 

bescherming van de veiligheid van 

gebruikers bieden terwijl de goede 

werking van de interne markt voor 

subsystemen en veiligheidscomponenten 

wordt gewaarborgd, niet voldoende door 

de lidstaten kan worden verwezenlijkt en 

derhalve vanwege de omvang en gevolgen 

ervan beter op het niveau van de Unie kan 

worden verwezenlijkt, kan de Unie, 

overeenkomstig het in artikel 5 van het 

Verdrag betreffende de Europese Unie 

neergelegde subsidiariteitsbeginsel, 

maatregelen nemen. Overeenkomstig het in 

hetzelfde artikel neergelegde 

evenredigheidsbeginsel gaat deze 

verordening niet verder dan nodig is om 

die doelstelling te verwezenlijken. 

(60) Daar de doelstelling van deze 

verordening, namelijk waarborgen dat 

kabelbaaninstallaties voldoen aan de 

voorschriften die een hoog niveau van 

bescherming van de gezondheid en 

veiligheid van personen bieden terwijl de 

goede werking van de interne markt voor 

subsystemen en veiligheidscomponenten 

wordt gewaarborgd, niet voldoende door 

de lidstaten kan worden verwezenlijkt 

maar veeleer, vanwege de omvang en 

gevolgen ervan beter op het niveau van de 

Unie kan worden verwezenlijkt, kan de 

Unie, overeenkomstig het in artikel 5 van 

het Verdrag betreffende de Europese Unie 

neergelegde subsidiariteitsbeginsel, 

maatregelen nemen. Overeenkomstig het in 

hetzelfde artikel neergelegde 

evenredigheidsbeginsel gaat deze 

verordening niet verder dan nodig is om 

die doelstelling te verwezenlijken. 
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Amendement  24 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 In deze verordening zijn regels vastgelegd 

betreffende het ontwerp en de bouw van 

kabelbaaninstallaties voor het vervoer van 

personen en betreffende het op de markt 

aanbieden en het vrije verkeer van 

subsystemen en veiligheidscomponenten 

voor dergelijke installaties. 

In deze verordening zijn regels vastgelegd 

betreffende het op de markt aanbieden en 

het vrije verkeer van subsystemen en 

veiligheidscomponenten voor 

kabelbaaninstallaties. De verordening 

bevat tevens regels betreffende het 

ontwerp, de bouw en de inbedrijfstelling 

van nieuwe kabelbaaninstallaties. 

 

 

Amendement  25 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 1bis 

 De bepalingen van deze verordening zijn 

gebaseerd op het voorzorgsbeginsel. 

 

Amendement  26 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2– letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) traditioneel gebouwde kabeltrams; b) traditioneel gebouwde 

kabelbaaninstallaties, met inbegrip van 
traditioneel gebouwde kabeltrams, 

kabelspoorwegen en klifspoorwegen, als 

gedefinieerd in nationale wetgeving, met 

inbegrip van subsystemen en 

veiligheidscomponenten die er specifiek 

voor zijn ontworpen; 
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Amendement  27 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) installaties voor landbouwdoeleinden en 

voor het bereiken van berghutten, die niet 

bestemd zijn voor commercieel 

personenvervoer; 

c) installaties voor landbouw- of 

bosbouwdoeleinden; 

 

Amendement  28 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – letter c bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (c bis) kabelbaaninstallaties voor het 

bereiken van berghutten die alleen 

bedoeld zijn voor het vervoer van 

goederen en specifiek geautoriseerde 

personen; 

 

Amendement  29 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(d) al dan niet vaste kermistoestellen en 

installaties in pretparken, die uitsluitend 

bedoeld zijn voor vrijetijdsbesteding en 

niet voor personenvervoer; 

(d) al dan niet vaste installaties die 

uitsluitend bedoeld zijn voor 

vrijetijdsbesteding en amusement en niet 

voor personenvervoer; 

 

Amendement  30 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – punt 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) "infrastructuur": de layout, de (3) "infrastructuur": de stations en de 
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systeemdata, de stations en de structuren 

langsheen het tracé die speciaal voor elke 

installatie ontworpen en ter plaatse 

gebouwd zijn en die noodzakelijk zijn voor 

de bouw en de werking van de installatie, 

met inbegrip van de funderingen; 

structuren langsheen het tracé die speciaal 

voor elke kabelbaaninstallatie ontworpen 

en ter plaatse gebouwd zijn, rekening 

houdend met de layout en de systeemdata, 

en die noodzakelijk zijn voor de bouw en 

de werking van de kabelbaaninstallatie, 

met inbegrip van de funderingen; 

 

 

Amendement  31 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – punt 18 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(18) "technische specificatie": een 

document dat de technische eisen 

voorschrijft waaraan een installatie, 

infrastructuur, subsysteem of 

veiligheidscomponent moet voldoen; 

(18) "technische specificatie": een 

document dat de technische eisen 

voorschrijft waaraan een 

kabelbaaninstallatie, infrastructuur, 

subsysteem of veiligheidscomponent moet 

voldoen; 

 

Amendement  32 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – punt 24 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(24) "terugroepen": maatregel waarmee 

wordt beoogd een subsysteem of 

veiligheidscomponent te doen terugkeren 

dat of die al in een kabelbaaninstallatie is 

verwerkt; 

(24) "terugroepen": maatregel waarmee 

wordt beoogd een subsysteem of 

veiligheidscomponent te doen terugkeren 

dat of die al beschikbaar is gesteld voor 

het ontwerp en de bouw van een 

kabelbaaninstallatie; 

 

Amendement  33 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) De lidstaten nemen de nodige (1) Subsystemen en 
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maatregelen om ervoor te zorgen dat 
subsystemen en veiligheidscomponenten 

uitsluitend op de markt worden 

aangeboden indien zij aan de eisen van 

deze verordening voldoen. 

veiligheidscomponenten worden 

uitsluitend op de markt aangeboden indien 

zij aan de eisen van deze verordening 

voldoen. 

 

Amendement  34 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) De lidstaten nemen overeenkomstig 

artikel 9 de nodige maatregelen om de 

procedures vast te stellen om te 

waarborgen dat de subsystemen en 

veiligheidscomponenten alleen in 

kabelbaaninstallaties worden 

geïnstalleerd als ze de bouw mogelijk 

maken van kabelbaaninstallaties die 

voldoen aan de voorschriften van deze 

verordening en geen gevaar opleveren 

voor de gezondheid en veiligheid van 

personen of eigendommen wanneer ze op 

de juiste wijze worden geïnstalleerd, 

onderhouden en gebruikt overeenkomstig 

hun beoogde doel. 

Schrappen 

 

Amendement  35 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) De lidstaten nemen overeenkomstig 

artikel 9 de nodige maatregelen om de 

procedures vast te stellen om te 

waarborgen dat kabelbaaninstallaties alleen 

in gebruik worden genomen als ze voldoen 

aan de voorschriften van deze verordening 

en geen gevaar opleveren voor de 

gezondheid en veiligheid van personen of 

eigendommen wanneer ze op de juiste 

wijze worden geïnstalleerd, onderhouden 

(1) De lidstaten nemen overeenkomstig 

artikel 9 de nodige maatregelen om de 

procedures vast te stellen om te 

waarborgen dat kabelbaaninstallaties alleen 

in gebruik worden genomen als ze voldoen 

aan de voorschriften van deze verordening 

en geen gevaar opleveren voor de 

gezondheid of veiligheid van personen of 

eigendommen wanneer ze op de juiste 

wijze worden geïnstalleerd, onderhouden 
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en gebruikt overeenkomstig hun beoogde 

doel. 

en gebruikt overeenkomstig hun beoogde 

doel. 

 

Amendement  36 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (1 bis) De lidstaten nemen overeenkomstig 

artikel 9 de nodige maatregelen om de 

procedures vast te stellen om te 

waarborgen dat de subsystemen en 

veiligheidscomponenten alleen in 

kabelbaaninstallaties worden 

geïnstalleerd als ze de bouw mogelijk 

maken van kabelbaaninstallaties die 

voldoen aan de voorschriften van deze 

verordening en geen gevaar opleveren 

voor de gezondheid of veiligheid van 

personen of eigendommen wanneer ze op 

de juiste wijze worden geïnstalleerd, 

onderhouden en gebruikt overeenkomstig 

hun beoogde doel. 
 

Amendement  37 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) Kabelbaaninstallaties die conform zijn 

met geharmoniseerde normen of delen 

daarvan waarvan de referentienummers in 

het Publicatieblad van de Europese Unie 

zijn bekendgemaakt, worden geacht in 

overeenstemming te zijn met de essentiële 

eisen die door die normen of delen daarvan 

worden bestreken, zoals bedoeld in 

bijlage II. 

(2) Kabelbaaninstallaties die conform zijn 

met geharmoniseerde normen of delen 

daarvan waarvan de referentienummers in 

het Publicatieblad van de Europese Unie 

zijn bekendgemaakt, worden geacht in 

overeenstemming te zijn met de in 

bijlage II beschreven essentiële eisen die 

door die normen of delen daarvan worden 

bestreken. 
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Amendement  38 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Elke geplande installatie wordt 

onderworpen aan een in bijlage III 

gedefinieerde veiligheidsanalyse waarbij 

alle veiligheidsaspecten van de 
kabelbaaninstallatie en de omgeving in de 

context van het ontwerp, de bouw en de 

inbedrijfstelling aan bod komen en op 

basis van de opgedane ervaring de risico's 

kunnen worden opgespoord die zich 

tijdens de exploitatie van de 

kabelbaaninstallatie kunnen voordoen. 

1. De persoon die verantwoordelijk is voor 

de kabelbaaninstallatie, en die door een 

lidstaat overeenkomstig het nationale 

recht wordt vastgesteld, verricht een 

veiligheidsanalyse van de geplande 
kabelbaaninstallatie of laat een dergelijke 

veiligheidsanalyse verrichten. 

 

Amendement  39 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) De veiligheidsanalyse wordt 

opgenomen in een veiligheidsrapport. In 

dat rapport worden maatregelen 

aanbevolen om deze risico's te 

ondervangen, en het bevat ook een lijst 

van de subsystemen en 

veiligheidscomponenten die in de 

kabelbaaninstallatie zullen worden 

geïntegreerd. 

Schrappen 

 

Amendement  40 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (2 bis) De veiligheidsanalyse die vereist is 

voor alle kabelbaaninstallaties moet 

rekening houden met alle beoogde 
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gebruikswijzen. De veiligheidsanalyse 

moet vakkundig en volgens een erkende 

of gevestigde methode worden uitgevoerd 

waarbij rekening wordt gehouden met de 

complexiteit van de kabelbaaninstallatie. 

Het doel van de veiligheidsanalyse is te 

waarborgen dat in het ontwerp en de 

uitvoering van de voorgestelde 

kabelbaaninstallatie rekening is gehouden 

met de plaatselijke omgeving en met de 

meest ongunstige omstandigheden, 

teneinde een bevredigend 

veiligheidsniveau te garanderen. Bij de 

veiligheidsanalyse komen alle 

veiligheidsaspecten van de 

kabelbaaninstallatie en de externe 

factoren in de context van het ontwerp, de 

bouw en de inbedrijfstelling aan bod en 

kunnen, op basis van de opgedane 

ervaring, de risico's worden opgespoord 

die zich tijdens de exploitatie van de 

kabelbaaninstallatie kunnen voordoen. 
 

Amendement  41 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 2 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (2 ter) De veiligheidsanalyse heeft met 

name betrekking op de 

veiligheidsvoorzieningen en het effect 

ervan op de kabelbaaninstallatie en de 

met die inrichtingen verbonden 

subsystemen, zodat zij: 

 a) bij een eerste teken van defect of 

storing kunnen reageren en de installatie 

in gegarandeerde veiligheid (fail safe) kan 

doorlopen of stilvallen; 

 b) redundant zijn en gecontroleerd 

worden; of 

 c) van dien aard zijn, dat de 

defectwaarschijnlijkheid ervan kan 

worden berekend en zij van een 

veiligheidsniveau zijn dat vergelijkbaar is 

met dat van de veiligheidsvoorzieningen 
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die voldoen aan de in het eerste en tweede 

streepje bedoelde criteria. 

 Op basis van de veiligheidsanalyse wordt 

een inventaris opgemaakt van de risico's 

en gevaarlijke situaties, worden 

maatregelen aanbevolen om deze risico's 

te ondervangen, en wordt een lijst 

opgesteld van de subsystemen en 

veiligheidscomponenten die in de 

kabelbaaninstallatie zullen worden 

geïntegreerd. Het resultaat van de 

veiligheidsanalyse moet in een 

veiligheidsrapport worden opgenomen. 

 

 

Amendement  42 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de 

veiligheidsanalyse, het veiligheidsrapport, 

de EU-conformiteitsverklaring en de 

andere documenten met betrekking tot de 

conformiteit van subsystemen en 

veiligheidscomponenten, alsmede de 

documentatie betreffende de kenmerken 

van de kabelbaaninstallatie, worden 

voorgelegd aan de autoriteit die 

verantwoordelijk is voor de goedkeuring 

van de installatie. De documentatie over de 

kabelbaaninstallatie bevat ook de nodige 

voorwaarden, met inbegrip van de 

beperkingen van de exploitatie, en alle 

informatie met betrekking tot onderhoud, 

toezicht, afstelling en instandhouding van 

de installatie. Een kopie van deze 

documenten wordt bewaard bij de 

kabelbaaninstallatie. 

2. De persoon die verantwoordelijk is voor 

de kabelbaaninstallatie, en die door een 

lidstaat wordt vastgesteld overeenkomstig 

het nationale recht, legt het in artikel 8 

bedoelde veiligheidsrapport, de EU-

conformiteitsverklaring en de andere 

documenten met betrekking tot de 

conformiteit van subsystemen en 

veiligheidscomponenten, alsmede de 

documentatie betreffende de kenmerken 

van de kabelbaaninstallatie, voor aan de 

autoriteit of instantie die verantwoordelijk 

is voor de goedkeuring van de 

kabelbaaninstallatie. De documentatie over 

de kabelbaaninstallatie bevat ook de nodige 

voorwaarden, met inbegrip van de 

beperkingen van de exploitatie, en alle 

informatie met betrekking tot onderhoud, 

toezicht, afstelling en instandhouding van 

de installatie. Een kopie van deze 

documenten wordt bewaard bij de 

kabelbaaninstallatie. 
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Amendement  43 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4) De lidstaten maken geen gebruik van de 

bepalingen van lid 1 om, omredenen die 

verband houden met de aspecten die door 

deze verordening worden bestreken, de 

bouw en de inbedrijfstelling van 

kabelbaaninstallaties die in 

overeenstemming zijn met deze 

verordening en geen risico voor de 

gezondheid en veiligheid van personen of 

voor eigendommen opleveren wanneer zij 

op passende wijze worden geïnstalleerd 

overeenkomstig hun beoogde doel, te 

verbieden, te beperken of te belemmeren. 

(4) De lidstaten maken geen gebruik van de 

bepalingen van lid 1 om, om redenen die 

verband houden met de aspecten die door 

deze verordening worden bestreken, de 

bouw en de inbedrijfstelling van 

kabelbaaninstallaties die in 

overeenstemming zijn met deze 

verordening en geen risico voor de 

gezondheid of veiligheid van personen of 

voor eigendommen opleveren wanneer zij 

op passende wijze worden geïnstalleerd 

overeenkomstig hun beoogde doel, te 

verbieden, te beperken of te belemmeren. 

 

Amendement  44 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) Wanneer een lidstaat vaststelt dat een 

goedgekeurde kabelbaaninstallatie die 

conform de bestemming wordt gebruikt, 

een gevaar oplevert voor de veiligheid en 

de gezondheid van personen en eventueel 

voor de veiligheid van eigendommen, dan 

neemt hij alle passende maatregelen om 

hetzij ervoor te zorgen dat de installatie 

onder veilige condities wordt gebruikt, 

hetzij de exploitatie van de installatie te 

verbieden. 

(2) Wanneer een lidstaat vaststelt dat een 

goedgekeurde kabelbaaninstallatie die 

conform de bestemming wordt gebruikt, 

een gevaar oplevert voor de veiligheid of 

de gezondheid van personen en voor de 

veiligheid van eigendommen, dan neemt 

hij alle passende maatregelen om hetzij 

ervoor te zorgen dat de installatie onder 

veilige condities wordt gebruikt, hetzij de 

exploitatie van de installatie te verbieden. 

 

Amendement  45 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 11 – lid 5 – alinea 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Fabrikanten waarborgen dat hun 

subsystemen en veiligheidscomponenten 

vergezeld gaan van een EU-

conformiteitsverklaring en dat er een type-

, partij- of serienummer, dan wel een ander 

identificatiemiddel is aangebracht. 

Fabrikanten waarborgen dat er op de 

subsystemen en veiligheidscomponenten 

die zij in de handel hebben gebracht een 

type-, partij- of serienummer, dan wel een 

ander identificatiemiddel is aangebracht. 

 

Amendement  46 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 11 – lid 5 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Wanneer dit door de omvang of aard van 

de veiligheidscomponent niet mogelijk is, 

zorgen de fabrikanten ervoor dat de 

vereiste informatie op de verpakking of in 

de gebruiksaanwijzing bij de 

veiligheidscomponent wordt verstrekt. 

Wanneer dit door de omvang of aard van 

het subsysteem of de 

veiligheidscomponent niet mogelijk is, 

zorgen de fabrikanten ervoor dat de 

vereiste informatie op de verpakking en in 

de documenten bij het subsysteem of de 

veiligheidscomponent wordt verstrekt. 

 

 

Amendement  47 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 11 – lid 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) Fabrikanten vermelden hun naam, 

geregistreerde handelsnaam of 

geregistreerde merknaam en het postadres 

waarop contact met hen kan worden 

opgenomen op het subsysteem of de 

veiligheidscomponent of, wanneer dit niet 

mogelijk is, op de verpakking en in de 

bijgevoegde gebruiksaanwijzing. Het 

adres vermeldt één enkel punt waar contact 

met de fabrikant opgenomen kan worden. 

De contactgegevens worden gesteld in een 

taal die de gebruikers en de 

markttoezichtautoriteiten gemakkelijk 

(6) Fabrikanten vermelden hun naam, 

geregistreerde handelsnaam of 

geregistreerde merknaam en het postadres 

waarop contact met hen kan worden 

opgenomen, evenals een website indien zij 

die hebben, op het subsysteem of de 

veiligheidscomponent of, wanneer dit niet 

mogelijk is, op de verpakking en in het 

bijgevoegde document. Het adres vermeldt 

één enkel punt waar contact met de 

fabrikant opgenomen kan worden. De 

contactgegevens worden gesteld in een taal 

die de gebruikers en de 
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kunnen begrijpen, zoals bepaald door de 

betrokken lidstaat. 

markttoezichtautoriteiten gemakkelijk 

kunnen begrijpen, zoals bepaald door de 

betrokken lidstaat. 

 

Amendement  48 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 11 – lid 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) Fabrikanten zien erop toe dat het 

subsysteem of de veiligheidscomponent 

vergezeld gaat van de EU-

conformiteitsverklaring, een 

gebruiksaanwijzing en 

veiligheidsinformatie, in een door de 

betrokken lidstaat bepaalde taal die de 

gebruikers gemakkelijk kunnen begrijpen. 

Die instructies en informatie aangaande de 

veiligheid zijn duidelijk en begrijpelijk. 

(7) Fabrikanten zien erop toe dat het 

subsysteem of de veiligheidscomponent 

vergezeld gaat van een kopie van de EU-

conformiteitsverklaring, een 

gebruiksaanwijzing en 

veiligheidsinformatie, als bedoeld in 

bijlage II, punt 7.1.1, in een door de 

betrokken lidstaat bepaalde taal die de 

gebruikers gemakkelijk kunnen begrijpen. 

Die instructies en informatie aangaande de 

veiligheid zijn duidelijk en begrijpelijk. 

 

Amendement  49 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 11 – lid 8 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(8) Fabrikanten die van mening zijn of 

redenen hebben om aan te nemen dat het of 

de door hen in de handel gebrachte 

subsysteem of veiligheidscomponent niet 

conform is met deze verordening, nemen 

onmiddellijk de nodige corrigerende 

maatregelen om dat subsysteem of die 

veiligheidscomponent conform te maken of 

zo nodig uit de handel te nemen of terug te 

roepen. Bovendien brengen fabrikanten, 

indien het subsysteem of de 

veiligheidscomponent een risico vertoont, 

de bevoegde nationale autoriteiten van de 

lidstaten waar zij het subsysteem of de 

veiligheidscomponent op de markt hebben 

aangeboden hiervan onmiddellijk op de 

hoogte, waarbij zij in het bijzonder de niet-

(8) Fabrikanten die van mening zijn of 

redenen hebben om aan te nemen dat een 

door hen in de handel gebracht subsysteem 

of een door hen in de handel gebrachte 

veiligheidscomponent niet conform is met 

deze verordening, nemen onmiddellijk de 

nodige corrigerende maatregelen om dat 

subsysteem of die veiligheidscomponent 

conform te maken of zo nodig uit de 

handel te nemen of terug te roepen. 

Bovendien brengen fabrikanten, indien het 

subsysteem of de veiligheidscomponent 

een risico vertoont, de bevoegde nationale 

autoriteiten van de lidstaten waar zij het 

subsysteem of de veiligheidscomponent op 

de markt hebben aangeboden hiervan 

onmiddellijk op de hoogte, waarbij zij in 
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conformiteit en alle genomen corrigerende 

maatregelen uitvoerig beschrijven. 

het bijzonder de niet-conformiteit en alle 

genomen corrigerende maatregelen 

uitvoerig beschrijven. 

 

Amendement  50 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 11 – lid 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) Fabrikanten verstrekken op een met 

redenen omkleed verzoek van een 

bevoegde nationale autoriteit aan deze 

autoriteit alle benodigde informatie en 

documentatie om de conformiteit van het 

subsysteem of de veiligheidscomponent 

met deze verordening aan te tonen, in een 

taal die deze autoriteit gemakkelijk kan 

begrijpen. Deze informatie en 

documentatie mogen op papier of 

elektronisch worden verstrekt. Op verzoek 

van deze autoriteit verlenen zij 

medewerking aan alle genomen 

maatregelen ter uitschakeling van de 

risico's van de door hen in de handel 

gebrachte subsystemen of 

veiligheidscomponenten. 

(9) Fabrikanten verstrekken op een met 

redenen omkleed verzoek van een 

bevoegde nationale autoriteit aan deze 

autoriteit alle benodigde informatie en 

documentatie, op papier of elektronisch, 

om de conformiteit van het subsysteem of 

de veiligheidscomponent met deze 

verordening aan te tonen, in een taal die 

deze autoriteit gemakkelijk kan begrijpen. 

Op verzoek van deze autoriteit verlenen zij 

medewerking aan alle genomen 

maatregelen ter uitschakeling van de 

risico's van de door hen in de handel 

gebrachte subsystemen of 

veiligheidscomponenten. 

 

Amendement  51 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 12 – lid 2 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) hij houdt de EU-conformiteitsverklaring 

en de technische documentatie gedurende 

30 jaar nadat het subsysteem of de 

veiligheidscomponent in de handel is 

gebracht, ter beschikking van de nationale 

toezichtautoriteiten; 

a) hij houdt de EU-conformiteitsverklaring 

en de technische documentatie gedurende 

30 jaar nadat het subsysteem of de 

veiligheidscomponent in de handel is 

gebracht, ter beschikking van de nationale 

markttoezichtautoriteiten; 
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Amendement  52 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 2 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Alvorens een subsysteem of een 

veiligheidscomponent in de handel te 

brengen, zien importeurs erop toe dat de 

fabrikant overeenkomstig artikel 18 de 

juiste conformiteitsbeoordelingsprocedure 

heeft uitgevoerd. Zij zorgen ervoor dat de 

fabrikant de technische documentatie heeft 

opgesteld, dat het subsysteem of de 

veiligheidscomponent vergezeld gaat van 

de EU-conformiteitsverklaring, voorzien is 

van de CE-markering en vergezeld gaat 

van instructies en veiligheidsinformatie, en 

dat de fabrikant aan de eisen van artikel 11, 

leden 5 en 6, heeft voldaan. 

Alvorens een subsysteem of een 

veiligheidscomponent in de handel te 

brengen, zien importeurs erop toe dat de 

fabrikant de in artikel 18 bedoelde juiste 

conformiteitsbeoordelingsprocedure heeft 

uitgevoerd. Zij zorgen ervoor dat de 

fabrikant de technische documentatie heeft 

opgesteld, dat het subsysteem of de 

veiligheidscomponent vergezeld gaat van 

een kopie van de EU-

conformiteitsverklaring, voorzien is van de 

CE-markering en vergezeld gaat van 

instructies en veiligheidsinformatie, en dat 

de fabrikant aan de eisen van artikel 11, 

leden 5 en 6, heeft voldaan. 

 

 

 

Amendement  53 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) Importeurs vermelden hun naam, 

geregistreerde handelsnaam of 

geregistreerde merknaam en postadres op 

het subsysteem of de 

veiligheidscomponent, of wanneer dit niet 

mogelijk is, op de verpakking en in de bij 

de veiligheidscomponent gevoegde 
gebruiksaanwijzing. De contactgegevens 

worden gesteld in een taal die gebruikers 

en markttoezichtautoriteiten gemakkelijk 

kunnen begrijpen, zoals bepaald door de 

betrokken lidstaat. 

(3) Importeurs vermelden hun naam, 

geregistreerde handelsnaam of 

geregistreerde merknaam en het postadres 

waarop contact met hen kan worden 

opgenomen, evenals een website indien zij 

die hebben, op het subsysteem of de 

veiligheidscomponent of, wanneer dit niet 

mogelijk is, op de verpakking en in het 

bijgevoegde document. De 

contactgegevens worden gesteld in een taal 

die gebruikers en markttoezichtautoriteiten 

gemakkelijk kunnen begrijpen, zoals 

bepaald door de betrokken lidstaat. 
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Amendement  54 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) Importeurs zorgen gedurende de 

periode dat zij voor een subsysteem of 

veiligheidscomponent verantwoordelijk 

zijn voor zodanige opslag- en 

vervoersomstandigheden dat de 

conformiteit met de voorschriften in bijlage 

II niet in het gedrang komt. 

(5) Importeurs zorgen gedurende de 

periode dat zij voor een subsysteem of 

veiligheidscomponent verantwoordelijk 

zijn voor zodanige opslag- en 

vervoersomstandigheden dat de 

conformiteit met de essentiële 

voorschriften in bijlage II niet in het 

gedrang komt. 

 

 

 

Amendement  55 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) Indien dit rekening houdend met de 

risico's van een subsysteem of een 

veiligheidscomponent passend wordt 

geacht, verrichten importeurs met het oog 

op de bescherming van de gezondheid en 

veiligheid van de gebruikers op grond van 

een met redenen omkleed verzoek van de 

bevoegde autoriteiten steekproefsgewijs 

tests van de op de markt aangeboden 

subsystemen of veiligheidscomponenten, 

onderzoeken zij klachten betreffende niet-

conforme subsystemen of 

veiligheidscomponenten en houden zij zo 

nodig een register bij van deze klachten en 

van teruggeroepen subsystemen of 

veiligheidscomponenten, en houden zij de 

distributeurs op de hoogte van deze 

toezichthoudende activiteiten. 

(6) Indien dit rekening houdend met de 

risico's van een subsysteem of een 

veiligheidscomponent passend wordt 

geacht, verrichten importeurs met het oog 

op de bescherming van de gezondheid en 

veiligheid van passagiers, personeel en 

derden steekproefsgewijs tests van de op 

de markt aangeboden subsystemen of 

veiligheidscomponenten, onderzoeken zij 

klachten betreffende niet-conforme 

subsystemen of veiligheidscomponenten en 

houden zij zo nodig een register bij van 

deze klachten en van teruggeroepen 

subsystemen of veiligheidscomponenten, 

en houden zij de distributeurs op de hoogte 

van deze toezichthoudende activiteiten. 
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Amendement  56 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) Importeurs verstrekken op een met 

redenen omkleed verzoek van een 

bevoegde nationale autoriteit aan deze 

autoriteit alle benodigde informatie en 

documentatie om de conformiteit van een 

subsysteem of een veiligheidscomponent 

aan te tonen, in een taal die deze autoriteit 

gemakkelijk kan begrijpen. Deze 

informatie en documentatie mogen op 

papier of elektronisch worden verstrekt. 
Op verzoek van deze autoriteit verlenen zij 

medewerking aan alle genomen 

maatregelen ter uitschakeling van de 

risico's van door hen in de handel 

gebrachte subsystemen of 

veiligheidscomponenten. 

(9) Importeurs verstrekken op verzoek van 

een bevoegde nationale autoriteit aan deze 

autoriteit, op papier of elektronisch, alle 

benodigde informatie en documentatie om 

de conformiteit van een subsysteem of een 

veiligheidscomponent aan te tonen, in een 

taal die deze autoriteit gemakkelijk kan 

begrijpen. Op verzoek van deze autoriteit 

verlenen zij medewerking aan alle 

genomen maatregelen ter uitschakeling van 

de risico's van door hen in de handel 

gebrachte subsystemen of 

veiligheidscomponenten. 

 

Amendement  57 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 14 – lid 2 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Alvorens een subsysteem of een 

veiligheidscomponent op de markt aan te 

bieden, controleren distributeurs of het 

subsysteem of de veiligheidscomponent 

voorzien is van de CE-markering en 

vergezeld gaat van de EU-

conformiteitsverklaring en van instructies 

en veiligheidsinformatie, in een dor de 

betrokken lidstaat te bepalen taal die de 

gebruikers gemakkelijk kunnen begrijpen, 

en of de fabrikant en de importeur aan de 

voorschriften van artikel 11, leden 5 en 6, 

en artikel 13, lid 3, hebben voldaan. 

Alvorens een subsysteem of een 

veiligheidscomponent op de markt aan te 

bieden, controleren distributeurs of het 

subsysteem of de veiligheidscomponent 

voorzien is van de CE-markering en 

vergezeld gaat van een kopie van de EU-

conformiteitsverklaring en van instructies 

en veiligheidsinformatie, in een dor de 

betrokken lidstaat te bepalen taal die de 

gebruikers gemakkelijk kunnen begrijpen, 

en of de fabrikant en de importeur aan de 

voorschriften van artikel 11, leden 5 en 6, 

en artikel 13, lid 3, hebben voldaan. 
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Amendement  58 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 14 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) Distributeurs verstrekken op een met 

redenen omkleed verzoek van een 

bevoegde nationale autoriteit aan deze 

autoriteit alle benodigde informatie en 

documentatie om de conformiteit van een 

subsysteem of een veiligheidscomponent 

aan te tonen. Deze informatie en 

documentatie mogen op papier of 

elektronisch worden verstrekt. Op verzoek 

van deze autoriteit verlenen zij 

medewerking aan alle genomen 

maatregelen ter uitschakeling van de 

risico's van het of de door hen op de markt 

aangeboden subsysteem of 

veiligheidscomponent. 

(5) Distributeurs verstrekken op een met 

redenen omkleed verzoek van een 

bevoegde nationale autoriteit aan deze 

autoriteit alle benodigde informatie en 

documentatie, op papier of elektronisch, 

om de conformiteit van een subsysteem of 

een veiligheidscomponent aan te tonen. Op 

verzoek van deze autoriteit verlenen zij 

medewerking aan alle genomen 

maatregelen ter uitschakeling van de 

risico's van het of de door hen op de markt 

aangeboden subsysteem of 

veiligheidscomponent. 

 

Amendement  59 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 17  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Subsystemen en veiligheidscomponenten 

die conform zijn met geharmoniseerde 

normen of delen daarvan waarvan de 

referentienummers in het Publicatieblad 

van de Europese Unie zijn bekendgemaakt, 

worden geacht in overeenstemming te zijn 

met de essentiële eisen die door die normen 

of delen daarvan worden bestreken, zoals 

aangegeven in bijlage II. 

Subsystemen en veiligheidscomponenten 

die conform zijn met geharmoniseerde 

normen of delen daarvan waarvan de 

referentienummers in het Publicatieblad 

van de Europese Unie zijn bekendgemaakt, 

worden geacht in overeenstemming te zijn 

met de essentiële eisen als bedoeld in 

bijlage II, die door die normen of delen 

daarvan worden bestreken. 

 

Amendement  60 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 18 – lid 2 – letter c 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) ofwel conformiteit op basis van 

volledige kwaliteitsborging (module H), 

beschreven in bijlage VIII. 

c) ofwel conformiteit op basis van 

volledige kwaliteitsborging plus 

ontwerponderzoek (module H 1), 

beschreven in bijlage VIII. 

 

Amendement  61 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 18 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) De dossiers en de briefwisseling 

aangaande de conformiteitsbeoordeling 

worden gesteld in de officiële taal/talen 

van de lidstaat waarin de voor de 

uitvoering van de in lid 2 bedoelde 

procedures verantwoordelijke instantie is 

gevestigd, of in een door die instantie 

aanvaarde taal. 

(5) De dossiers en de briefwisseling 

aangaande de 

conformiteitsbeoordelingsprocedures 
worden gesteld in de officiële taal/talen 

van de lidstaat waarin de voor de 

uitvoering van de in lid 2 bedoelde 

procedures verantwoordelijke instantie is 

gevestigd, of in een door die instantie 

aanvaarde taal. 

 

 

Amendement  62 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 19 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) De EU-conformiteitsverklaring komt 

qua structuur overeen met het model in 

bijlage X, bevat de in de desbetreffende 

conformiteitsbeoordelingsprocedures van 
bijlagen IV tot en met VIII vermelde 

elementen, en wordt voortdurend 

bijgewerkt. Deze verklaring is bij het 

subsysteem of de veiligheidscomponent 

gevoegd en wordt vertaald in de taal of 

talen zoals verlangd door de lidstaat waar 

het subsysteem of de veiligheidscomponent 

in de handel wordt gebracht of op de markt 

(2) De EU-conformiteitsverklaring komt 

qua structuur overeen met het model in 

bijlage X, bevat de elementen als vermeld 

in de modules als beschreven in de 
bijlagen IV tot en met VIII, en wordt op 

het moment van het in de handel brengen 

van het subsysteem of de 

veiligheidscomponent bijgewerkt. Deze 

verklaring is bij het subsysteem of de 

veiligheidscomponent gevoegd en wordt 

vertaald in de taal of talen zoals verlangd 

door de lidstaat waar het subsysteem of de 

veiligheidscomponent in de handel wordt 
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wordt aangeboden. gebracht of op de markt wordt aangeboden. 

 

Amendement  63 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 21 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) De CE-markering wordt zichtbaar, 

leesbaar en onuitwisbaar op het subsysteem 

of de veiligheidscomponent of op het 

gegevensplaatje aangebracht. 

(1) De CE-markering wordt zichtbaar, 

leesbaar en onuitwisbaar op het subsysteem 

of de veiligheidscomponent of op het 

gegevensplaatje aangebracht. Wanneer dit 

gezien de aard van het subsysteem of de 

veiligheidscomponent niet mogelijk of niet 

gerechtvaardigd is, wordt de CE-

markering aangebracht op de verpakking 

en in de begeleidende documenten. 

 

Amendement  64 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 21 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) De CE-markering wordt gevolgd door 

het identificatienummer van de bij de 

productiecontrolefase betrokken 

aangemelde instantie. 

(3) De CE-markering wordt gevolgd door 

het identificatienummer van de bij de 

productiecontrolefase betrokken 

aangemelde instantie. Het 

identificatienummer van de aangemelde 

instantie wordt aangebracht door de 

aangemelde instantie zelf of, volgens haar 

instructies, door de fabrikant of zijn 

gemachtigde vertegenwoordiger. 

 

Amendement  65 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 21 – lid 4 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (4 bis) De lidstaten bouwen voort op 

bestaande mechanismen om te zorgen 
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voor een juiste toepassing van de 

voorschriften voor de CE-markering en 

nemen passende maatregelen in geval van 

oneigenlijk gebruik van deze markering. 

 

Amendement  66 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 22 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De instanties die bevoegd zijn om 

overeenkomstig artikel 18 
conformiteitsbeoordelingstaken van derden 

te verrichten, worden door de lidstaten bij 

de Commissie en de andere lidstaten 

aangemeld. 

De instanties die bevoegd zijn om 

conformiteitsbeoordelingstaken van derden 

uit hoofde van deze verordening te 

verrichten, worden door de lidstaten bij de 

Commissie en de andere lidstaten 

aangemeld. 

 

Amendement  67 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 23 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) De lidstaten wijzen een aanmeldende 

autoriteit aan die verantwoordelijk is voor 

de instelling en uitvoering van de nodige 

procedures voor de beoordeling en 

aanmelding van 

conformiteitsbeoordelingsinstanties en het 

toezicht op de aangemelde instanties, met 

inbegrip van de naleving van artikel 26. 

(1) De lidstaten wijzen een aanmeldende 

autoriteit aan die verantwoordelijk is voor 

de instelling en uitvoering van de nodige 

procedures voor de beoordeling en 

aanmelding van 

conformiteitsbeoordelingsinstanties en het 

toezicht op de aangemelde instanties, met 

inbegrip van de naleving van artikel 28. 

 

Amendement  68 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 23 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) Wanneer de aanmeldende autoriteit de 

beoordeling, de aanmelding of het toezicht 

als bedoeld in lid 1 delegeert of op andere 

(3) Wanneer de aanmeldende autoriteit de 

beoordeling, de aanmelding of het toezicht 

als bedoeld in lid 1 delegeert of op andere 
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wijze toevertrouwt aan een instantie die 

geen overheidsinstantie is, is deze instantie 

een rechtspersoon en voldoet zij mutatis 

mutandis aan de eisen die zijn vastgesteld 

in artikel 26, leden 1 tot en met 6. 

Bovendien moet deze instantie maatregelen 

treffen om de aansprakelijkheid voor haar 

activiteiten te dekken. 

wijze toevertrouwt aan een instantie die 

geen overheidsinstantie is, moet deze 

instantie een rechtspersoon zijn en 

dienovereenkomstig voldoen aan de eisen 

van artikel 24. Bovendien moet deze 

instantie maatregelen treffen om de 

aansprakelijkheid voor haar activiteiten te 

dekken. 

 

Amendement  69 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 25 – titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Informatieverplichting van aanmeldende 

autoriteiten 

Informatieverplichting voor aanmeldende 

autoriteiten 

 

Amendement  70 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 26 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) Om te kunnen worden aangemeld 

moeten aangemelde instanties aan de eisen 

in de leden 2 tot en met 11 voldoen. 

(1) Om te kunnen worden aangemeld 

moeten 

conformiteitsbeoordelingsinstanties aan 

de eisen in de leden 2 tot en met 11 

voldoen. 

 

Amendement  71 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 26 – lid 10 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) Het personeel van een 

conformiteitsbeoordelingsinstantie is 

gebonden aan het beroepsgeheim ten 

aanzien van alle informatie waarvan het 

kennis neemt bij de uitoefening van haar 

taken uit hoofde van de bijlagen IV tot en 

(10) Het personeel van een 

conformiteitsbeoordelingsinstantie is 

gebonden aan het beroepsgeheim ten 

aanzien van alle informatie waarvan het 

kennis neemt bij de uitoefening van haar 

taken uit hoofde van de bijlagen IV tot en 
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met VIII of bepalingen van nationaal recht 

die daaraan uitvoering geven, behalve ten 

opzichte van de bevoegde autoriteiten van 

de lidstaat waarin de werkzaamheden 

plaatsvinden. De eigendomsrechten 

worden beschermd. 

met VIII of bepalingen van nationaal recht 

die er uitvoering aan geven, behalve ten 

opzichte van de bevoegde autoriteiten van 

de lidstaat waarin de werkzaamheden 

plaatsvinden. De eigendomsrechten 

worden beschermd. 

 

Amendement  72 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 27 – titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Vermoeden van conformiteit Vermoeden van conformiteit van 

aangemelde instanties 

 

Amendement  73 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 30 – lid 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) De Commissie en de andere lidstaten 

worden in kennis gesteld van alle relevante 

latere wijzigingen in de aanmelding. 

(6) De aanmeldende autoriteit stelt de 

Commissie en de andere lidstaten in kennis 

van alle relevante latere wijzigingen in de 

aanmelding. 

 

Amendement  74 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 31 – lid 2 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De Commissie maakt de lijst van uit 

hoofde van deze verordening aangemelde 

instanties openbaar, onder vermelding van 

de toegekende identificatienummers en de 

activiteiten waarvoor zij zijn aangemeld. 

De Commissie maakt de lijst van instanties 

die uit hoofde van deze verordening zijn 

aangemeld openbaar, met vermelding van 

de toegekende identificatienummers en de 

activiteiten waarvoor zij zijn aangemeld. 
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Amendement  75 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 31 – lid 2 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De Commissie zorgt voor de bijwerking 

van deze lijst. 

De Commissie zorgt ervoor dat de lijst 

wordt bijgehouden. 

 

Amendement  76 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 32 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) Wanneer een aanmeldende autoriteit 

heeft geconstateerd of vernomen dat een 

aangemelde instantie niet meer aan de 

eisen in artikel 26 voldoet of zijn 

verplichtingen niet nakomt, wordt de 

aanmelding in voorkomend geval door de 

aanmeldende autoriteit beperkt, geschorst 

of ingetrokken, afhankelijk van de ernst 

van het niet-voldoen aan die eisen of het 

niet-nakomen van die verplichtingen. Zij 

brengt de Commissie en de andere lidstaten 

daarvan onmiddellijk op de hoogte. 

(1) Wanneer een aanmeldende autoriteit 

heeft geconstateerd of vernomen dat een 

aangemelde instantie niet meer aan de 

eisen in artikel 26 voldoet of haar 

verplichtingen niet nakomt, wordt de 

aanmelding door de aanmeldende autoriteit 

in voorkomend geval beperkt, opgeschort 

of ingetrokken, afhankelijk van de ernst 

van het niet-voldoen aan deze eisen of het 

niet-nakomen van deze verplichtingen. Zij 

brengt de Commissie en de andere lidstaten 

daarvan onmiddellijk op de hoogte. 

 

Amendement  77 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 33 – lid 4 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De in de eerste alinea bedoelde 
uitvoeringshandeling wordt vastgesteld 

overeenkomstig de in artikel 39, lid 2, 

bedoelde raadplegingsprocedure. 

Die uitvoeringshandeling wordt vastgesteld 

overeenkomstig de in artikel 39, lid 2, 

bedoelde raadplegingsprocedure. 

 



 

RR\1055559NL.doc 39/76 PE537.493v02-00 

 NL 

Amendement  78 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 34 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) Wanneer een aangemelde instantie 

vaststelt dat een fabrikant niet heeft 

voldaan aan essentiële eisen in bijlage II of 

aan de overeenkomstige geharmoniseerde 

normen of aan andere technische 

specificaties, verlangt zij van die fabrikant 

dat hij passende corrigerende maatregelen 

neemt en verleent zij geen 

conformiteitscertificaat. 

(3) Wanneer een aangemelde instantie 

vaststelt dat een fabrikant niet heeft 

voldaan aan essentiële eisen in bijlage II of 

aan de overeenkomstige geharmoniseerde 

normen of aan andere technische 

specificaties, verlangt zij van die fabrikant 

dat hij passende corrigerende maatregelen 

neemt en verleent zij geen 

conformiteitscertificaat. 

 

 

Amendement  79 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 35  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten voorzien in een 

beroepsprocedure tegen besluiten van de 

aangemelde instanties. 

De aangemelde instanties voorzien in een 

beroepsprocedure tegen hun besluiten. 

 

Amendement  80 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 36 – titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Informatieverplichting van aangemelde 

instanties 

Informatieverplichting voor aangemelde 

instanties 

 

 

Amendement  81 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 38 – lid 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De Commissie zorgt voor passende 

coördinatie en samenwerking tussen uit 

hoofde van deze verordening aangemelde 

instanties in de vorm van een sectorale 

groep of groepen van aangemelde 

instanties. 

De Commissie zorgt voor passende 

coördinatie en samenwerking tussen uit 

hoofde van deze verordening aangemelde 

instanties via de coördinatiegroep van 

aangemelde instanties voor 

kabelbaaninstallaties. 

 

 

Amendement  82 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 38 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten zorgen ervoor dat de door 

hen aangemelde instanties rechtstreeks of 

via aangestelde vertegenwoordigers aan de 

werkzaamheden van die groep(en) 

deelnemen. 

De aangemelde instanties nemen 
rechtstreeks of via aangestelde 

vertegenwoordigers deel aan de 

werkzaamheden van die groep. 

 

Amendement  83 

Voorstel voor een verordening 

Hoofdstuk IV bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 HOOFDSTUK IV bis 

 MARKTTOEZICHT IN DE UNIE, 

CONTROLE VAN SUBSYSTEMEN EN 

VEILIGHEIDSCOMPONENTEN DIE 

DE MARKT VAN DE UNIE 

BINNENKOMEN EN 

VRIJWARINGSPROCEDURE VAN DE 

UNIE 

 

Amendement  84 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 38 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 38 bis 

 Markttoezicht in de Unie en controle van 

subsystemen en veiligheidscomponenten 

die de markt van de Unie binnenkomen 

 Artikel 15, lid 3, en de artikelen 16 t/m 29 

van Verordening (EG) nr. 765/2008 zijn 

van toepassing op subsystemen en 

veiligheidscomponenten die onder deze 

verordening vallen. 

 

Amendement  85 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 38 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 38 ter 

 Procedure voor subsystemen of 

veiligheidscomponenten die op nationaal 

niveau een risico vertonen 

 1. Wanneer de markttoezichtautoriteiten 

van een lidstaat voldoende redenen 

hebben om aan te nemen dat onder deze 

verordening vallende subsystemen of 

veiligheidscomponenten een risico voor de 

gezondheid of veiligheid van personen 

vormen, voeren zij een beoordeling van 

het subsysteem of de 

veiligheidscomponent in kwestie uit in het 

licht van alle relevante eisen die bij deze 

verordening zijn vastgesteld. De 

desbetreffende marktdeelnemers werken 

hiertoe op elke vereiste wijze met de 

markttoezichtautoriteiten samen. 

 Wanneer de markttoezichtautoriteiten bij 

de in de eerste alinea bedoelde 

beoordeling vaststellen dat het subsysteem 

of de veiligheidscomponent niet aan deze 

verordening voldoet, verlangen zij 

onverwijld van de betrokken 

marktdeelnemer dat hij passende 
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corrigerende maatregelen neemt om het 

subsysteem of de veiligheidscomponent 

met deze eisen conform te maken of 

binnen een door hen vast te stellen 

redelijke termijn, die evenredig is met de 

aard van het risico, uit de handel te 

nemen of terug te roepen. 

 De markttoezichtautoriteiten brengen de 

bevoegde aangemelde instantie hiervan op 

de hoogte. 

 Artikel 21 van Verordening (EG) 

nr. 765/2008 is van toepassing op de in de 

tweede alinea van dit lid genoemde 

maatregelen. 

 2. Wanneer de markttoezichtautoriteiten 

van mening zijn dat de niet-conformiteit 

niet tot hun nationale grondgebied 

beperkt is, stellen zij de Commissie en de 

andere lidstaten in kennis van de 

resultaten van de beoordeling en van de 

maatregelen die zij van de 

marktdeelnemer hebben verlangd. 

 3. De marktdeelnemer zorgt ervoor dat 

alle passende corrigerende maatregelen 

worden toegepast op alle betrokken 

subsystemen en veiligheidscomponenten 

die hij in de Unie op de markt heeft 

aangeboden. 

 4. Wanneer de desbetreffende 

marktdeelnemer niet binnen de in lid 1, 

tweede alinea, bedoelde termijn 

doeltreffende corrigerende maatregelen 

neemt, nemen de 

markttoezichtautoriteiten alle passende 

voorlopige maatregelen om het op hun 

nationale markt aanbieden van het 

subsysteem of de veiligheidscomponent te 

verbieden of te beperken, dan wel het 

subsysteem of de veiligheidscomponent in 

de betrokken lidstaat uit de handel te 

nemen of terug te roepen. 

 De markttoezichtautoriteiten stellen de 

Commissie en de andere lidstaten 

onverwijld in kennis van deze 

maatregelen. 
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 5. De in lid 4, tweede alinea, bedoelde 

informatie omvat alle bekende 

bijzonderheden, met name de gegevens 

die nodig zijn om het niet-conforme 

subsysteem of de niet-conforme 

veiligheidscomponent te identificeren en 

om de oorsprong van het subsysteem of de 

veiligheidscomponent, de aard van de 

beweerde niet-conformiteit en van het 

risico, en de aard en de duur van de 

nationale maatregelen vast te stellen, 

evenals de argumenten die worden 

aangevoerd door de desbetreffende 

marktdeelnemer. De 

markttoezichtautoriteiten vermelden met 

name of de non-conformiteit een van de 

volgende redenen heeft: 

 a) Het subsysteem of de 

veiligheidscomponent voldoet niet aan de 

eisen ten aanzien van de gezondheid of 

veiligheid van personen of de 

bescherming van eigendommen; of 
 b) tekortkomingen in de in artikel 17 

bedoelde geharmoniseerde normen 

betreffende een vermoeden van 

conformiteit. 

 6. De andere lidstaten dan die welke de 

procedure krachtens dit artikel in gang 

heeft gezet, brengen de Commissie en de 

andere lidstaten onverwijld op de hoogte 

van door hen genomen maatregelen en 

van aanvullende informatie over de niet-

conformiteit van het betrokken subysteem 

of de betrokken veiligheidscomponent 

waarover zij beschikken, en van hun 

bezwaren indien zij het niet eens zijn met 

de genomen nationale maatregel. 

 7. Indien binnen drie maanden na de 

ontvangst van de in lid 4, tweede alinea, 

bedoelde informatie geen bezwaar tegen 

een voorlopige maatregel van een lidstaat 

is ingebracht door een lidstaat of de 

Commissie, wordt die maatregel geacht 

gerechtvaardigd te zijn. 

 8. De lidstaten zorgen ervoor dat ten 

aanzien van het betrokken subsysteem of 
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de betrokken veiligheidscomponent 

onmiddellijk de passende beperkende 

maatregelen worden genomen, zoals het 

uit de handel nemen van het subsysteem 

of de veiligheidscomponent. 

 

 

Amendement  86 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 38 quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 38 quater 

 Vrijwaringsprocedure van de Unie 

 1.  Wanneer na voltooiing van de 

procedure in artikel 38 ter, leden 3 en 4, 

bezwaren tegen een maatregel van een 

lidstaat worden ingebracht of de 

Commissie van mening is dat de nationale 

maatregel in strijd is met de wetgeving 

van de Unie, treedt de Commissie 

onverwijld in overleg met de lidstaten en 

de betrokken marktdeelnemer(s) en voert 

zij een evaluatie van de nationale 

maatregel uit. Aan de hand van de 

resultaten van die evaluatie besluit de 

Commissie of de nationale maatregel 

gerechtvaardigd is. 

 De Commissie richt haar besluit tot alle 

lidstaten en stelt de lidstaten en de 

betrokken marktdeelnemer(s) 

onmiddellijk daarvan in kennis. 

 2. Indien de nationale maatregel 

gerechtvaardigd wordt geacht, nemen alle 

lidstaten de nodige maatregelen om het 

niet-conforme subsysteem of de niet-

conforme veiligheidscomponent uit de 

handel te nemen, en zij stellen de 

Commissie daarvan in kennis. Indien de 

nationale maatregel niet gegrond wordt 

geacht, trekt de betrokken lidstaat die 

maatregel in. 
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 3. Indien de nationale maatregel 

gerechtvaardigd wordt geacht en de niet-

conformiteit van het subsysteem of de 

veiligheidscomponent wordt 

toegeschreven aan tekortkomingen in de 

geharmoniseerde normen als bedoeld in 

artikel 38 ter, lid 5, onder b), van deze 

verordening, past de Commissie de in 

artikel 11 van Verordening (EU) 

nr. 1025/2012 bedoelde procedure toe. 

 

 

Amendement  87 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 38 quinquies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 38 quinquies 

 Conforme subsystemen of 

veiligheidscomponenten die toch een 

risico voor de gezondheid of veiligheid 

meebrengen 

 1. Wanneer een lidstaat na een 

beoordeling overeenkomstig artikel 38 bis, 

lid 1, te hebben verricht, vaststelt dat een 

subsysteem of veiligheidscomponent die in 

overeenstemming is met deze verordening 

toch een risico voor de gezondheid of 

veiligheid van personen meebrengt, 

verlangt deze lidstaat van de 

desbetreffende marktdeelnemer dat hij 

alle passende maatregelen neemt om 

ervoor te zorgen dat het subsysteem of de 

veiligheidscomponent in kwestie dat risico 

niet meer meebrengt wanneer het in de 

handel wordt gebracht, of om het 

subsysteem of de veiligheidscomponent uit 

de handel te nemen of terug te roepen 

binnen een door de lidstaat vast te stellen 

redelijke termijn, die evenredig is met de 

aard van het risico. 

 2. De marktdeelnemer zorgt ervoor dat de 

door hem genomen corrigerende 
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maatregelen worden toegepast op alle 

betrokken subsystemen of 

veiligheidscomponenten die hij in de Unie 

op de markt heeft aangeboden. 

 3. De lidstaat stelt de Commissie en de 

andere lidstaten onmiddellijk daarvan in 

kennis. Die informatie omvat alle bekende 

bijzonderheden, met name de gegevens 

die nodig zijn om de subsystemen of 

veiligheidscomponenten te identificeren 

en om de oorsprong en de 

toeleveringsketen van de subsystemen of 

veiligheidscomponenten, de aard van het 

risico en de aard en de duur van de 

nationale maatregelen vast te stellen. 

 4. De Commissie treedt onverwijld in 

overleg met de lidstaten en de betrokken 

marktdeelnemer(s) en beoordeelt de 

nationale maatregelen die zijn genomen. 

Aan de hand van de resultaten van die 

beoordeling besluit de Commissie of de 

nationale maatregel al dan niet 

gerechtvaardigd is, en stelt zij zo nodig 

passende maatregelen voor. 

 5. De Commissie richt haar besluit tot alle 

lidstaten en stelt de lidstaten en de 

betrokken marktdeelnemer(s) 

onmiddellijk daarvan in kennis. 

 

 

Amendement  88 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 38 sexies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 38 sexies 

 Formele non-conformiteit 

 1. Onverminderd artikel 38 ter verlangt 

een lidstaat, wanneer hij een van de 

volgende feiten vaststelt, van de betrokken 

marktdeelnemer dat deze een einde maakt 

aan de non-conformiteit: 
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 a) de CE-markering is in strijd met 

artikel 30 van Verordening (EG) 

nr. 765/2008 of artikel 21 van deze 

verordening aangebracht; 

 b) de CE-markering is niet aangebracht; 

 c) het identificatienummer van de 

aangemelde instantie die betrokken is bij 

de productiecontrolefase is in strijd met 

artikel 21 aangebracht of is niet 

aangebracht; 

 d) de EU-conformiteitsverklaring is niet 

bij het subsysteem of de 

veiligheidscomponent gevoegd; 

 e) er is geen EU-conformiteitsverklaring 

opgesteld; 

 f) de EU-conformiteitsverklaring is niet 

correct opgesteld; 

 g) de technische documentatie is niet 

beschikbaar of is onvolledig; 

 h) de informatie als bedoeld in artikel 11, 

lid 6, of artikel 13, lid 3, ontbreekt, is 

onjuist of is onvolledig; 

 i) er is niet voldaan aan een ander 

administratief voorschrift van artikel 11 

of artikel 13. 

 2. Wanneer de in lid 1 bedoelde non-

conformiteit voortduurt, neemt de 

betrokken lidstaat alle passende 

maatregelen om het op de markt 

aanbieden van de subsystemen of 

veiligheidscomponenten te beperken of te 

verbieden, of deze terug te roepen of uit de 

handel te nemen. 

 

Amendement  89 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 40 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De vastgestelde sancties moeten 

doeltreffend, evenredig en afschrikkend 

De vastgestelde sancties moeten 

doeltreffend, evenredig en afschrikkend 
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zijn. zijn. De sancties moeten gerelateerd zijn 

aan de ernst, de duur en – voor zover 

aanwezig – het opzettelijke karakter van 

de inbreuk. Bovendien moet bij de 

sancties rekening worden gehouden met 

de vraag of de betrokken marktdeelnemer 

al eerder een vergelijkbare inbreuk heeft 

gepleegd. 

 

Amendement  90 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 41 – lid 2 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De lidstaten belemmeren niet dat 

kabelbaaninstallaties die onder 

Richtlijn 2000/9/EG vallen en met die 

richtlijn in overeenstemming zijn, in 

bedrijf worden genomen wanneer die 

kabelbaaninstallaties vóór [de in artikel 43, 

lid 2, genoemde datum] zijn aangelegd. 

De lidstaten belemmeren niet dat 

kabelbaaninstallaties die onder 

Richtlijn 2000/9/EG vallen en met die 

richtlijn in overeenstemming zijn, in 

bedrijf worden genomen wanneer die 

kabelbaaninstallaties vóór [de in artikel 43, 

lid 2, genoemde datum] zijn geïnstalleerd. 

 

Amendement  91 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 41 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

  Voor veiligheidscomponenten zijn de 

certificaten en goedkeuringen die zijn 

verleend krachtens Richtlijn 2000/9/EG 

geldig krachtens deze verordening. 

 

Amendement  92 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 42 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Verwijzingen naar de ingetrokken richtlijn Verwijzingen naar de ingetrokken richtlijn 
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gelden als verwijzingen naar deze 

verordening en worden gelezen volgens de 

in bijlage X opgenomen concordantietabel. 

worden beschouwd als verwijzingen naar 

deze verordening en worden gelezen 

volgens de in bijlage XI opgenomen 

concordantietabel. 

 

Amendement  93 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 43 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 In afwijking van lid 2 zijn de artikelen 22 

tot en met 38 van toepassing met ingang 

van [zes maanden na de inwerkingtreding]. 

In afwijking van lid 2 zijn de artikelen 22 

tot en met 35 en de artikel 39 en 40, lid 3, 

van toepassing met ingang van [zes 

maanden na de inwerkingtreding]. 

 

Amendement  94 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – punt 1  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 In deze bijlage worden de essentiële 

eisen - inclusief de bedrijfstechnische en 

onderhoudstechnische voorwaarden -

 vastgesteld die van toepassing zijn op het 

ontwerp, de bouw en de inbedrijfstelling 

van kabelbaaninstallaties. 

In deze bijlage worden de essentiële eisen 

vastgesteld die van toepassing zijn op het 

ontwerp, de bouw en de inbedrijfstelling 

van kabelbaaninstallaties, inclusief de 

bedrijfstechnische en 

onderhoudstechnische voorwaarden, en die 

van toepassing zijn op subsystemen en 

veiligheidscomponenten. 

 

 

Amendement  95 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – deel 4 – punt 4.2 – punt 4.2.3 – punt 4.2.3.3. 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4.2.3.3. Alle kabelbaaninstallaties moeten 

zijn uitgerust met twee of meer 

remsystemen die elk afzonderlijk de 

installatie tot stilstand kunnen brengen en 

4.2.3.3. Alle kabelbaaninstallaties moeten 

zijn uitgerust met twee of meer 

remsystemen die elk afzonderlijk de 

installatie tot stilstand kunnen brengen en 
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die zodanig zijn gecoördineerd dat het 

systeem dat in werking is automatisch 

wordt vervangen wanneer het niet meer 

naar behoren functioneert. Het laatste 

remsysteem van de trekkabel moet 

rechtstreeks op de aandrijfschijf werken. 

Deze voorschriften gelden niet voor 

sleepliften. 

die zodanig zijn gecoördineerd dat het 

systeem dat in werking is automatisch 

wordt vervangen wanneer het niet meer 

naar behoren functioneert. Het laatste 

remsysteem van de installatie moet zo 

dicht mogelijk bij de trekkabel of op een 

of meerdere schijven, waaronder de 

aandrijfschijf, of in het voertuig werken. 

Deze voorschriften gelden niet voor 

sleepliften. 

Amendement  96 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage III 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

BIJLAGE III  Schrappen 

VEILIGHEIDSANALYSE  

De veiligheidsanalyse die overeenkomstig 

artikel 8 vereist is voor alle 

kabelbaaninstallaties moet rekening 

houden met alle beoogde gebruikswijzen. 

De analyse moet volgens een erkende of 

gevestigde methode worden uitgevoerd 

waarbij rekening wordt gehouden met de 

stand van de techniek en de complexiteit 

van de kabelbaaninstallatie. Het doel is 

ook te waarborgen dat in het ontwerp en 

de uitvoering van de kabelbaaninstallatie 

rekening is gehouden met de plaatselijke 

omgeving en met de meest ongunstige 

omstandigheden, teneinde een voldoende 

veiligheidsniveau te garanderen. 

 

De veiligheidsanalyse heeft met name 

betrekking op de veiligheidsvoorzieningen 

en de werking ervan op de 

kabelbaaninstallatie en de met die 

inrichtingen verbonden subsystemen, 

zodat zij: 

 

– bij een eerste teken van defect of storing 

kunnen reageren en de installatie in 

gegarandeerde veiligheid (fail safe) kan 

doorlopen of stilvallen; 
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– redundant zijn en gecontroleerd 

worden, of 

 

– van dien aard zijn, dat de 

defectwaarschijnlijkheid ervan kan 

worden berekend en zij van een 

veiligheidsniveau zijn dat vergelijkbaar is 

met dat van de veiligheidsvoorzieningen 

die voldoen aan de in het eerste en tweede 

streepje bedoelde criteria. 

 

Op basis van de veiligheidsanalyse wordt 

een inventaris opgemaakt van de risico's 

en gevaarlijke situaties volgens artikel 8, 

lid 1, alsmede de in artikel 8, lid 2, van 

deze richtlijn bedoelde lijst van 

veiligheidscomponenten. Het resultaat 

van de veiligheidsanalyse wordt 

opgenomen in een veiligheidsrapport. 

 

 

Amendement  97 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage IV – punt 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Met "EU-typeonderzoek" wordt dat 

gedeelte van een 

conformiteitsbeoordelingsprocedure 

bedoeld waarin een aangemelde instantie 

het technisch ontwerp van een subsysteem 

of een veiligheidscomponent onderzoekt, 

en controleert en bevestigt dat het voldoet 

aan de voorschriften van deze verordening. 

1. Met "EU-typeonderzoek" wordt dat 

gedeelte van een 

conformiteitsbeoordelingsprocedure 

bedoeld waarin een aangemelde instantie 

het technisch ontwerp van een subsysteem 

of een veiligheidscomponent onderzoekt, 

en controleert en bevestigt dat het 

technisch ontwerp voldoet aan de 

voorschriften van deze verordening die 

erop van toepassing zijn. 

Motivering 

Aanpassing aan NWK 

 

Amendement  98 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage IV – punt 2 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Het EU-typeonderzoek wordt verricht 

door een beoordeling van de geschiktheid 

van het technisch ontwerp van het 

subsysteem of de veiligheidscomponent 

door middel van de bestudering van de 

technische documentatie en het 

bewijsmateriaal bedoeld in punt 3, 

alsmede een onderzoek van een voor de 

betrokken productie representatief monster 

van het complete subsysteem of de 

complete veiligheidscomponent 

(productietype).  

2. Het EU-typeonderzoek wordt verricht 

door een beoordeling van de geschiktheid 

van het technisch ontwerp van het 

subsysteem of de veiligheidscomponent 

door middel van de bestudering van de 

technische documentatie bedoeld in punt 3, 

alsmede een onderzoek van een voor de 

betrokken productie representatief monster 

van het complete subsysteem of de 

complete veiligheidscomponent 

(productietype). 

 

Amendement  99 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage IV – punt 4 – punt 4.1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4.1. zij onderzoekt de technische 

documentatie en het ondersteunend 

bewijsmateriaal teneinde te beoordelen of 

het technisch ontwerp van het subsysteem 

of de veiligheidscomponent passend is; 

4.1. zij onderzoekt de technische 

documentatie teneinde te beoordelen of het 

technisch ontwerp van het subsysteem of 

de veiligheidscomponent passend is; 

 

Amendement  100 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage IV – punt 4 – punt 4.3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4.3. ingeval de fabrikant specificaties van 

de relevante geharmoniseerde normen 

heeft toegepast, verricht zij de nodige 

onderzoeken en tests, of laat zij die 

verrichten, om te controleren of deze op 

de juiste wijze zijn toegepast; 

Schrappen 
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Amendement  101 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage IV – punt 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. De aangemelde instantie stelt een 

evaluatieverslag op over de 

overeenkomstig punt 1,4 verrichte 

activiteiten en de resultaten daarvan. 

Onverminderd haar verplichtingen jegens 

de aanmeldende autoriteiten maakt de 

aangemelde instantie de inhoud van het 

verslag uitsluitend met instemming van de 

fabrikant geheel of gedeeltelijk openbaar. 

5. De aangemelde instantie stelt een 

evaluatieverslag op over de 

overeenkomstig punt 4 verrichte 

activiteiten en de resultaten daarvan. 

Onverminderd haar verplichtingen jegens 

de aanmeldende autoriteiten maakt de 

aangemelde instantie de inhoud van het 

verslag uitsluitend met instemming van de 

fabrikant geheel of gedeeltelijk openbaar. 

 

Amendement  102 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage IV – punt 6 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Het certificaat en de bijlagen bevatten alle 

informatie die nodig is om de conformiteit 

van vervaardigde subsystemen of 

veiligheidscomponenten met het 

onderzochte type te kunnen toetsen en 

controles tijdens het gebruik te kunnen 

verrichten. 

Het certificaat van EU-typeonderzoek en 

de bijlagen bevatten alle informatie die 

nodig is om de conformiteit van 

vervaardigde subsystemen of 

veiligheidscomponenten met het 

onderzochte type te kunnen toetsen en 

controles tijdens het gebruik te kunnen 

verrichten. Het vermeldt ook de 

voorwaarden die eventueel voor de afgifte 

ervan worden gesteld, en gaat vergezeld 

van de beschrijvingen en tekeningen die 

nodig zijn om het goedgekeurde type te 

identificeren. 

 

Amendement  103 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage IV – punt 8 – alinea 1  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

8. Iedere aangemelde instantie informeert 8. Iedere aangemelde instantie informeert 
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de aanmeldende autoriteiten en de andere 

aangemelde instanties met betrekking tot 

de afgegeven certificaten van EU-

typeonderzoek en/of aanvullingen daarop. 

de aanmeldende autoriteit met betrekking 

tot de door haar verstrekte of ingetrokken 

certificaten van EU-typeonderzoek en/of 

aanvullingen daarop, en verstrekt de 

autoriteit die haar heeft aangemeld op 

gezette tijden of op verzoek een lijst van 

dergelijke geweigerde, geschorste of 

anderszins beperkte certificaten en 

aanvullingen daarop. 

 

Amendement  104 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage IV – punt 8 – alinea 2  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De aangemelde instantie die een 

certificaat van EU-typeonderzoek weigert 

of intrekt, schorst of anderszins beperkt, 

stelt haar aanmeldende autoriteiten en de 

overige aangemelde instanties daarvan in 

kennis, onder opgave van de redenen van 

haar beslissing. 

Elke aangemelde instantie brengt de 

andere aangemelde instanties op de 

hoogte van de door haar geweigerde, 

ingetrokken, geschorste of anderszins 

beperkte certificaten van EU-

typeonderzoek en aanvullingen daarop 

alsmede, op verzoek, van deze door haar 

verstrekte certificaten en aanvullingen 

daarop. 

 

Amendement  105 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage IV – punt 8 – alinea 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De Commissie, de lidstaten en de andere 

aangemelde instanties kunnen op verzoek 

een kopie van de certificaten van EU-

typeonderzoek en aanvullingen daarop 

ontvangen. De Commissie en de lidstaten 

kunnen op verzoek een kopie van de 

technische documentatie en de resultaten 

van het door de aangemelde instantie 

verrichte onderzoek ontvangen. De 

aangemelde instantie bewaart een kopie 

van het certificaat van EU-typeonderzoek, 

de bijlagen en aanvullingen, alsook het 

De Commissie, de lidstaten en de andere 

aangemelde instanties kunnen op verzoek 

een kopie van de certificaten van EU-

typeonderzoek en aanvullingen daarop 

ontvangen. De Commissie en de lidstaten 

kunnen op verzoek een kopie van de 

technische documentatie en de resultaten 

van het door de aangemelde instantie 

verrichte onderzoek ontvangen. De 

aangemelde instantie bewaart een kopie 

van het certificaat van EU-typeonderzoek, 

de bijlagen en aanvullingen, alsmede het 
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technisch dossier, met inbegrip van de door 

de fabrikant overgelegde documentatie, tot 

het einde van de geldigheidsduur van het 

certificaat. 

technisch dossier, met inbegrip van de door 

de fabrikant overgelegde documentatie, tot 

het einde van de geldigheidsduur van dat 

certificaat. 

 

Amendement  106 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage V – punt 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Met "conformiteit met het type op basis 

van kwaliteitsborging van het 

productieproces" wordt het gedeelte van 

een conformiteitsbeoordelingsprocedure 

bedoeld waarin de fabrikant de 

verplichtingen in de punten 2,2 en 2,5 

nakomt en op eigen verantwoording 

garandeert en verklaart dat de betrokken 

subsystemen of veiligheidscomponenten 

overeenstemmen met het type als 

beschreven in het certificaat van EU-

typeonderzoek en voldoen aan de op hen 

toepasselijke eisen van deze verordening. 

1. Met "conformiteit met het type op basis 

van kwaliteitsborging van het 

productieproces" wordt het gedeelte van 

een conformiteitsbeoordelingsprocedure 

bedoeld waarin de fabrikant de 

verplichtingen in de punten 2 en 5 nakomt 

en op eigen verantwoording garandeert en 

verklaart dat de betrokken subsystemen of 

veiligheidscomponenten overeenstemmen 

met het type als beschreven in het 

certificaat van EU-typeonderzoek en 

voldoen aan de op hen toepasselijke eisen 

van deze verordening. 

 

Amendement  107 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage V – punt 2 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De fabrikant past op de productie, de 

eindproductcontrole en de beproeving van 

de betrokken subsystemen of 

veiligheidscomponenten een goedgekeurd 

kwaliteitssysteem als bedoeld in punt 2,3 

toe, waarop overeenkomstig punt 2,4 

toezicht wordt uitgeoefend. 

De fabrikant past op de productie, de 

eindproductcontrole en de beproeving van 

de betrokken subsystemen of 

veiligheidscomponenten een goedgekeurd 

kwaliteitssysteem als bedoeld in punt 3 

toe, waarop overeenkomstig punt 4 

toezicht wordt uitgeoefend. 

 

Amendement  108 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage V – punt 3 – punt 3.3 – alinea 2 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De audit omvat een inspectiebezoek aan 

de gebouwen waar de subsystemen of 

veiligheidscomponenten worden 

vervaardigd, gecontroleerd en getest. 

Schrappen 

 

Amendement  109 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage V – punt 5 – punt 5.1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5.1. De fabrikant brengt de CE-markering 

en, onder verantwoordelijkheid van de in 

punt 3.1 bedoelde aangemelde instantie, 

het identificatienummer van die instantie 

aan op elk afzonderlijk subsysteem of 

veiligheidscomponent dat of die conform is 

met het type als beschreven in het 

certificaat van EU-typeonderzoek en met 

de toepasselijke eisen van deze 

verordening. Mits de aangemelde instantie 

daarmee akkoord gaat, kan de fabrikant 

onder verantwoordelijkheid van de 

aangemelde instantie tijdens het 

fabricageproces het identificatienummer 

van deze instantie op de subsystemen of 

veiligheidscomponenten aanbrengen. 

5.1. De fabrikant brengt de CE-markering 

en, onder verantwoordelijkheid van de in 

punt 3.1 bedoelde aangemelde instantie, 

het identificatienummer van die instantie 

aan op elk afzonderlijk subsysteem of 

veiligheidscomponent dat of die conform is 

met het type als beschreven in het 

certificaat van EU-typeonderzoek en met 

de toepasselijke eisen van deze 

verordening. 

 

Amendement  110 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage V – punt 5 – punt 5.2 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5.2. De fabrikant stelt voor elk subsysteem 

of veiligheidscomponent een EU-

conformiteitsverklaring op en houdt deze 

verklaring tot 30 jaar na het in de handel 

brengen van het subsysteem of de 

veiligheidscomponent ter beschikking van 

de nationale autoriteiten.  In de EU-

5.2. De fabrikant stelt voor elk model 

subsysteem of veiligheidscomponent een 

EU-conformiteitsverklaring op en houdt 

deze verklaring tot 30 jaar na het in de 

handel brengen van het subsysteem of de 

veiligheidscomponent ter beschikking van 

de nationale autoriteiten. In de EU-
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conformiteitsverklaring wordt het 

subsysteem of de veiligheidscomponent 

beschreven. 

conformiteitsverklaring wordt het model 

subsysteem of veiligheidscomponent 

beschreven. 

 

Amendement  111 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage V – punt 7 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

7. Elke aangemelde instantie brengt de 

autoriteiten die haar hebben aangemeld op 

de hoogte van de ingetrokken 

goedkeuringen voor kwaliteitssystemen en 

verstrekt deze autoriteiten op gezette tijden 

of op verzoek informatie over 

beoordelingen van kwaliteitssystemen. 

7. Elke aangemelde instantie brengt de 

autoriteit die haar heeft aangemeld op de 

hoogte van de verleende of ingetrokken 

goedkeuringen voor kwaliteitssystemen en 

verstrekt deze autoriteit op gezette tijden 

of op verzoek een lijst van geweigerde, 

geschorste of anderszins beperkte 

goedkeuringen voor kwaliteitssystemen. 

 

Amendement  112 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage V – punt 7 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Elke aangemelde instantie brengt de 

andere aangemelde instanties op de hoogte 

van de door haar geweigerde, geschorste, 

ingetrokken of anderszins beperkte 

goedkeuringen voor kwaliteitssystemen, 

met de redenen voor het besluit. 

Elke aangemelde instantie brengt de andere 

aangemelde instanties op de hoogte van de 

door haar geweigerde, geschorste, 

ingetrokken of anderszins beperkte 

goedkeuringen voor kwaliteitssystemen, 

onder vermelding van de redenen van die 

beslissingen, alsmede, op verzoek, van de 

door haar verleende goedkeuringen voor 

kwaliteitssystemen. 

 De aangemelde instantie verstrekt de 

Commissie en de lidstaten op verzoek een 

kopie van de verleende goedkeuringen 

van kwaliteitssystemen. 

 De aangemelde instantie bewaart een 

kopie van de verleende goedkeuringen, de 

bijlagen en aanvullingen. 
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Amendement  113 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage VI – punt 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Met "conformiteit met het type op basis 

van keuring van subsystemen of 

veiligheidscomponenten" wordt het 

gedeelte van een 

conformiteitsbeoordelingsprocedure 

bedoeld waarin de fabrikant de 

verplichtingen in de punten 3.2, 3.5.1 en 

3.6 nakomt en op eigen verantwoording 

garandeert en verklaart dat de betrokken 

subsystemen of veiligheidscomponenten, 

waarop de bepalingen van punt 3.3 zijn 

toegepast, conform zijn met het type als 

beschreven in het certificaat van EU-

typeonderzoek en voldoen aan de 

toepasselijke eisen van deze verordening. 

1. Met "conformiteit met het type op basis 

van keuring van subsystemen of 

veiligheidscomponenten" wordt het 

gedeelte van een 

conformiteitsbeoordelingsprocedure 

bedoeld waarin de fabrikant de 

verplichtingen in de punten 3.2, 3.5.1 en 

3.6 nakomt en op eigen verantwoording 

garandeert en verklaart dat de betrokken 

subsystemen of veiligheidscomponenten, 

waarop de bepalingen van punt 3.3 zijn 

toegepast, conform zijn met het type als 

beschreven in het certificaat van EU-

typeonderzoek en voldoen aan de eisen van 

deze verordening die erop van toepassing 

zijn. 

 

Amendement  114 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage VI – punt 2  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De fabrikant neemt alle nodige 

maatregelen om ervoor te zorgen dat het 

fabricage- en controleproces waarborgt dat 

de vervaardigde subsystemen of 

veiligheidscomponenten conform zijn met 

het goedgekeurde type als beschreven in 

het certificaat van EU-typeonderzoek en 

met de toepasselijke eisen van deze 

verordening. 

De fabrikant neemt alle nodige 

maatregelen om ervoor te zorgen dat het 

fabricage- en controleproces waarborgt dat 

de vervaardigde subsystemen of 

veiligheidscomponenten conform zijn met 

het goedgekeurde type als beschreven in 

het certificaat van EU-typeonderzoek en 

met de eisen van deze verordening die erop 

van toepassing zijn. 

 

Amendement  115 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage VI – punt 3 – punt 3.1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3.1. De fabrikant moet bij de aangemelde 

instantie van zijn keuze een aanvraag 

voor keuring van een subsysteem of 

veiligheidscomponent indienen. 

Schrappen 

In de aanvraag is het volgende 

opgenomen: 

 

a) naam en adres van de fabrikant en, 

indien de aanvraag wordt ingediend door 

zijn gemachtigde, ook diens naam en 

adres; 

 

b) een schriftelijke verklaring dat er geen 

gelijkluidende aanvraag bij een andere 

aangemelde instantie is ingediend; 

 

c) alle relevante informatie voor de 

subsystemen of veiligheidscomponenten 

die zijn goedgekeurd in het kader van 

module B; 

 

d) de technische documentatie betreffende 

het goedgekeurde type en een kopie van 

het certificaat/de certificaten van EU-

typeonderzoek; 

 

e) informatie over de plaats waar het 

subsysteem of de veiligheidscomponent 

(wordt vervaardigd) kan worden gekeurd. 

 

 

Amendement  116 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage VI – punt 3 – punt 3.2 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De aangewezen instantie moet de nodige 

onderzoeken en tests uitvoeren of laten 

uitvoeren om vast te stellen of de 

subsystemen of veiligheidscomponenten 

overeenkomen met het goedgekeurde type 

als beschreven in het certificaat van EU-

typeonderzoek en voldoen aan de relevante 

eisen van deze verordening. 

3.2 De door de fabrikant gekozen 

aangemelde instantie verricht de nodige 

onderzoeken en tests om te controleren of 

de subsystemen of veiligheidscomponenten 

overeenkomen met het goedgekeurde type 

als beschreven in het certificaat van EU-

typeonderzoek en met de relevante eisen 

van deze verordening. 
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Amendement  117 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage VI – punt 5 – punt 5.2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5.2. Van elke partij wordt overeenkomstig 

deze verordening een aselecte steekproef 

getrokken. Alle subsystemen of 

veiligheidscomponenten in een steekproef 

worden afzonderlijk onderzocht en er 

worden passende tests als omschreven in 

de relevante geharmoniseerde norm(en) 

en/of technische specificaties of 

gelijkwaardige tests verricht om te 

waarborgen dat zij met het goedgekeurde 

type als beschreven in het certificaat van 

EU-typeonderzoek en met de toepasselijke 

eisen van deze verordening 

overeenstemmen en om te bepalen of de 

partij wordt goed- of afgekeurd. Indien er 

geen geharmoniseerde normen zijn, beslist 

de aangemelde instantie over de te 

verrichten passende tests. 

5.2. Van elke partij wordt overeenkomstig 

deze verordening een aselecte steekproef 

getrokken. Alle subsystemen of 

veiligheidscomponenten in een steekproef 

worden afzonderlijk onderzocht en er 

worden passende tests als omschreven in 

de relevante geharmoniseerde norm(en) 

en/of technische specificaties of 

gelijkwaardige tests verricht om te 

waarborgen dat zij met het goedgekeurde 

type als beschreven in het certificaat van 

EU-typeonderzoek en met de toepasselijke 

eisen van deze verordening 

overeenstemmen en te bepalen of de partij 

wordt goed- of afgekeurd. Indien er geen 

geharmoniseerde normen zijn, beslist de 

aangemelde instantie over de te verrichten 

passende tests. 

 

Amendement  118 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage VI – punt 6 – punt 6.1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6.1. De fabrikant brengt de CE-markering 

en, onder verantwoordelijkheid van de in 

punt 3 bedoelde aangemelde instantie, het 

identificatienummer van die instantie aan 

op elk afzonderlijk subsysteem of 

veiligheidscomponent dat of die conform is 

met het goedgekeurde type als beschreven 

in het certificaat van EU-typeonderzoek en 

met de toepasselijke eisen van deze 

verordening.  

6.1. De fabrikant brengt de CE-markering 

en, onder verantwoordelijkheid van de in 

punt 3 bedoelde aangemelde instantie, het 

identificatienummer van die instantie aan 

op elk afzonderlijk model subsysteem of 

veiligheidscomponent dat conform is met 

het goedgekeurde type als beschreven in 

het certificaat van EU-typeonderzoek en 

met de toepasselijke eisen van deze 

verordening.  
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Amendement  119 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage VI – punt 6 – punt 6.2 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6.2. De fabrikant stelt voor elk subsysteem 

of veiligheidscomponent een EU-

conformiteitsverklaring op en houdt deze 

verklaring tot 30 jaar na het in de handel 

brengen van het subsysteem of de 

veiligheidscomponent ter beschikking van 

de nationale autoriteiten. In de EU-

conformiteitsverklaring wordt het 

subsysteem of de veiligheidscomponent 

beschreven. 

6.2. De fabrikant stelt voor elk subsysteem 

of veiligheidscomponent een EU-

conformiteitsverklaring op en houdt deze 

verklaring tot 30 jaar na het in de handel 

brengen van het subsysteem of de 

veiligheidscomponent ter beschikking van 

de nationale autoriteiten. In de EU-

conformiteitsverklaring wordt het model 

subsysteem of veiligheidscomponent 

beschreven. 

 

Amendement  120 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage VI – punt 6 – punt 6.2 – alinea 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Een kopie van de EU-

conformiteitsverklaring wordt op verzoek 

verstrekt. Mits de in punt 3 bedoelde 

aangemelde instantie daarmee akkoord 

gaat, brengt de fabrikant onder 

verantwoordelijkheid van deze aangemelde 

instantie tevens het identificatienummer 

van deze instantie op de subsystemen of 

veiligheidscomponenten aan. 

Mits de in punt 3 bedoelde aangemelde 

instantie daarmee akkoord gaat, brengt de 

fabrikant onder verantwoordelijkheid van 

deze aangemelde instantie tevens het 

identificatienummer van deze instantie op 

de subsystemen of veiligheidscomponenten 

aan. 

 

Amendement  121 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage VI – punt 8 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De in de punten 2 en 5,1 aangegeven 

verplichtingen van de fabrikant kunnen 

namens hem en onder zijn 

verantwoordelijkheid worden nagekomen 

De in de punten 2 en 5,1 aangegeven 

verplichtingen van de fabrikant kunnen 

namens hem en onder zijn 

verantwoordelijkheid worden nagekomen 
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door zijn gemachtigde, op voorwaarde dat 

dit in het mandaat gespecificeerd is. 

door zijn gemachtigde, op voorwaarde dat 

dit in het mandaat gespecificeerd is. De 

gemachtigde mag de in de punten 2 en 5.1 

vervatte verplichtingen van de fabrikant 

niet vervullen. 

 

Amendement  122 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage VII – punt 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Met "conformiteit op basis van 

eenheidskeuring" wordt de 

conformiteitsbeoordelingsprocedure 

bedoeld waarbij de fabrikant de 

verplichtingen in de punten 4.2, 4.3 en 4.5 

nakomt en op eigen verantwoording 

garandeert en verklaart dat het betrokken 

subsysteem of de veiligheidscomponent 

waarop de bepalingen van punt 4.4 zijn 

toegepast, aan de eisen van deze 

verordening voldoet. 

1. Met "conformiteit op basis van 

eenheidskeuring" wordt de 

conformiteitsbeoordelingsprocedure 

bedoeld waarbij de fabrikant de 

verplichtingen in de punten 4.2, 4.3 en 4.5 

nakomt en op eigen verantwoording 

garandeert en verklaart dat het betrokken 

subsysteem of de veiligheidscomponent 

waarop de bepalingen van punt 4.4 zijn 

toegepast, voldoet aan de eisen van deze 

verordening die erop van toepassing zijn. 

 

Amendement  123 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage VII – punt 3 – punt 3.1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3.1. De fabrikant dient bij de aangemelde 

instantie van zijn keuze een aanvraag 

voor eenheidskeuring van een subsysteem 

of veiligheidscomponent in. 

Schrappen 

In de aanvraag is het volgende 

opgenomen: 

 

a) naam en adres van de fabrikant en, 

indien de aanvraag wordt ingediend door 

zijn gemachtigde, ook diens naam en 

adres; 

 

b) een schriftelijke verklaring dat er geen 

gelijkluidende aanvraag bij een andere 
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aangemelde instantie is ingediend; 

c) de technische documentatie met 

betrekking tot het subsysteem of de 

veiligheidscomponent overeenkomstig 

bijlage IX; 

 

d) informatie over de plaats waar het 

subsysteem of de veiligheidscomponent 

(wordt vervaardigd) kan worden gekeurd. 

 

 

Amendement  124 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage VII – punt 3 – punt 3.2 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De aangemelde instantie onderzoekt de 

technische documentatie voor het 

subsysteem of de veiligheidscomponent en 

verricht de nodige onderzoeken en tests als 

omschreven in de relevante 

geharmoniseerde normen en/of technische 

specificaties, of gelijkwaardige tests, of 

laat die verrichten, om te controleren of het 

product aan de toepasselijke eisen van deze 

verordening voldoet. Indien er geen 

geharmoniseerde normen en/of technische 

specificaties zijn, beslist de aangemelde 

instantie over de te verrichten passende 

tests. 

3.2. De aangemelde instantie onderzoekt de 

technische documentatie voor het 

subsysteem of de veiligheidscomponent en 

verricht de nodige onderzoeken en tests als 

omschreven in de relevante 

geharmoniseerde normen en/of technische 

specificaties, of gelijkwaardige tests, of 

laat die verrichten, om te controleren of het 

product aan de toepasselijke eisen van deze 

verordening voldoet. Indien er geen 

geharmoniseerde normen en/of technische 

specificaties zijn, beslist de aangemelde 

instantie over de te verrichten passende 

tests. 

 

Amendement  125 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage VII – punt 3 – punt 3.2 – alinea 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Indien de aangemelde instantie weigert 

een conformiteitscertificaat af te geven, 

motiveert zij deze weigering uitvoerig en 

geeft zij aan welke corrigerende 

maatregelen moeten worden genomen. 

Schrappen 
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Amendement  126 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage VII – punt 3 – punt 3.2 – alinea 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Wanneer de fabrikant opnieuw een 

eenheidskeuring van het betreffende 

subsysteem of de veiligheidscomponent 

aanvraagt, moet hij dit bij dezelfde 

aangemelde instantie doen. 

Schrappen 

 

Amendement  127 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage VII – punt 3 – punt 3.2 – alinea 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De aangemelde instantie verstrekt de 

Commissie en de lidstaten op verzoek een 

kopie van het conformiteitscertificaat. 

Schrappen 

 

Amendement  128 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage VII – punt 3 – punt 3.2 – alinea 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De fabrikant houdt de technische 

documentatie en een kopie van het 

conformiteitscertificaat tot 30 jaar na het in 

de handel brengen van het subsysteem of 

de veiligheidscomponent ter beschikking 

van de nationale autoriteiten. 

De fabrikant houdt de technische 

documentatie en het 

conformiteitscertificaat tot 30 jaar na het in 

de handel brengen van het subsysteem of 

de veiligheidscomponent ter beschikking 

van de nationale autoriteiten. 

 

Amendement  129 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage VIII – titel  
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 

CONFORMITEITSBEOORDELINGSPR

OCEDURES VOOR SUBSYSTEMEN EN 

VEILIGHEIDSCOMPONENTEN: 

MODULE H: CONFORMITEIT OP 

BASIS VAN VOLLEDIGE 

KWALITEITSBORGING 

CONFORMITEITSBEOORDELINGSPR

OCEDURES VOOR SUBSYSTEMEN EN 

VEILIGHEIDSCOMPONENTEN: 

MODULE H1: CONFORMITEIT OP 

BASIS VAN VOLLEDIGE 

KWALITEITSBORGING PLUS 

ONTWERPONDERZOEK 

 

Amendement  130 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage VIII – punt 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Met "conformiteit op basis van volledige 

kwaliteitsborging" wordt de 

conformiteitsbeoordelingsprocedure 

bedoeld waarbij de fabrikant de 

verplichtingen in de punten 2 en 5 nakomt 

en op eigen verantwoording garandeert en 

verklaart dat de betrokken subsystemen of 

veiligheidscomponenten aan de eisen van 

deze verordening voldoen. 

1. Met "conformiteit op basis van volledige 

kwaliteitsborging plus ontwerponderzoek" 

wordt de 

conformiteitsbeoordelingsprocedure 

bedoeld waarbij de fabrikant de 

verplichtingen in de punten 2 en 5 nakomt 

en op eigen verantwoording garandeert en 

verklaart dat de betrokken subsystemen en 

veiligheidscomponenten voldoen aan de 

eisen van deze verordening die erop van 

toepassing zijn. 

 

Amendement  131 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage VIII – punt 3 – punt 3.1 – alinea 2 –  letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) alle nodige informatie over de 

subsystemen of veiligheidscomponenten 

die zullen worden vervaardigd; 

Schrappen 

 

Amendement  132 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage VIII – punt 3 – punt 3.1 – alinea 2 –  letter e 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

e) informatie over de plaats waar de 

subsystemen of veiligheidscomponenten 

worden ontworpen, vervaardigd, 

gecontroleerd en getest; 

Schrappen 

 

Amendement  133 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage VIII – punt 3 – punt 3.3 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De audit omvat een inspectiebezoek aan 

de plaatsen waar de subsystemen of 

veiligheidscomponenten worden 

ontworpen, vervaardigd, gecontroleerd en 

getest. 

Schrappen 

 

Amendement  134 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage VIII – punt 3 – punt 3.3 – alinea 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Het auditteam moet ervaring hebben met 

kwaliteitsmanagementsystemen; bovendien 

moet ten minste één lid van het team 

ervaring hebben met beoordelingen van 

kabelbaaninstallaties en de technologie van 

de betreffende subsystemen of 

veiligheidscomponenten, en op de hoogte 

zijn van de toepasselijke eisen van deze 

verordening. Het auditteam evalueert de in 

punt 3.1 bedoelde technische documentatie 

om te controleren of de fabrikant zich 

bewust is van de toepasselijke eisen van 

deze verordening en het vereiste onderzoek 

kan verrichten om te waarborgen dat de 

subsystemen of de veiligheidscomponenten 

aan deze eisen voldoen. 

Het auditteam moet ervaring hebben met 

kwaliteitsmanagementsystemen; bovendien 

moet ten minste één lid van het team 

ervaring hebben met beoordelingen van 

kabelbaaninstallaties en de technologie van 

de betreffende subsystemen of 

veiligheidscomponenten, en op de hoogte 

zijn van de toepasselijke eisen van deze 

verordening. De audit omvat een 

inspectiebezoek aan de plaatsen waar de 

subsystemen of veiligheidscomponenten 

worden ontworpen, vervaardigd, 

gecontroleerd en getest. Het auditteam 

evalueert de in punt 3.1 bedoelde 

technische documentatie om te controleren 

of de fabrikant zich bewust is van de 

toepasselijke eisen van deze verordening 

en het vereiste onderzoek kan verrichten 
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om te waarborgen dat de subsystemen of 

de veiligheidscomponenten aan deze eisen 

voldoen. 

 

Amendement  135 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage VIII – punt 3 – punt 3.3 – alinea 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De aangemelde instantie stelt de 

fabrikant of zijn gemachtigde in kennis 

van haar beslissing. In deze kennisgeving 

zijn de conclusies van de audit opgenomen, 

evenals de met redenen omklede 

beoordelingsbeslissing. 

De fabrikant of zijn gemachtigde wordt 

van de beslissing in kennis gesteld. In deze 

kennisgeving zijn de conclusies van de 

audit opgenomen, evenals de met redenen 

omklede beoordelingsbeslissing. 

 

Amendement  136 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage VIII – punt 3 – punt 3.5 – alinea 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Zij stelt de fabrikant in kennis van het 

resultaat van de evaluatie. In geval een 

nieuwe beoordeling noodzakelijk wordt 

geacht, stelt zij de fabrikant van haar 

beslissing in kennis. In deze kennisgeving 

zijn de conclusies van de beoordeling 

opgenomen, evenals de met redenen 

omklede beoordelingsbeslissing. 

Zij stelt de fabrikant in kennis van haar 

beslissing. In deze kennisgeving zijn de 

conclusies van de beoordeling opgenomen, 

evenals de met redenen omklede 

beoordelingsbeslissing. 

 

Amendement  137 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage VIII – punt 3 – alinea 3.5 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3.5 bis. Ontwerponderzoek 

 3.5 bis. 1. De fabrikant dient bij de in 

punt 3.1 bedoelde aangemelde instantie 
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van zijn keuze een 

ontwerponderzoeksaanvraag in. 

 3.5 bis. 2. De aanvraag moet inzicht 

verschaffen in het ontwerp, het 

fabricageproces en de werking van het 

subsysteem of de veiligheidscomponent, 

en beoordeling van de conformiteit met de 

eisen van deze verordening mogelijk 

maken. 

 Die bestaat uit: 

 a) naam en adres van de fabrikant; 

 b) een schriftelijke verklaring dat er geen 

gelijkluidende aanvraag bij een andere 

aangemelde instantie is ingediend; 

 c) de technische documentatie als 

omschreven in bijlage IX. 

 3.5 bis. 3. De aangemelde instantie 

onderzoekt de aanvraag, en indien het 

ontwerp voldoet aan de eisen van deze 

verordening die van toepassing zijn op de 

subsystemen en de 

veiligheidscomponenten, verstrekt zij de 

fabrikant een certificaat van EU-

ontwerponderzoek. Dit certificaat bevat 

naam en adres van de fabrikant, 

controlebevindingen, de eventuele 

voorwaarden voor de geldigheid van het 

certificaat en de noodzakelijke gegevens 

voor de identificatie van het goedgekeurde 

ontwerp. Dit certificaat kan vergezeld 

gaan van een of meer bijlagen. 

 Dat certificaat en de bijlagen bevatten alle 

informatie die nodig is om de conformiteit 

van de gefabriceerde subsystemen of 

veiligheidscomponenten met het 

onderzochte ontwerp te kunnen toetsen en 

in voorkomend geval controles tijdens het 

gebruik te verrichten. 

 Wanneer het ontwerp niet aan de 

toepasselijke eisen van deze verordening 

voldoet, weigert de aangemelde instantie 

een EU-certificaat van ontwerponderzoek 

te verstrekken en brengt zij de aanvrager 

hiervan op de hoogte met vermelding van 
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de precieze redenen voor de weigering. 

 3.5 bis. 4. De aangemelde instantie volgt 

de ontwikkeling van de algemeen erkende 

stand van de techniek; indien het 

goedgekeurde type vanwege deze 

ontwikkeling mogelijk niet meer aan de 

toepasselijke eisen van deze verordening 

voldoet, beoordeelt zij of nader onderzoek 

nodig is. Als dit het geval is, stelt de 

aangemelde instantie de fabrikant 

daarvan in kennis. 

 De fabrikant houdt de aangemelde 

instantie die het certificaat van EU -

ontwerponderzoek heeft verstrekt op de 

hoogte van elke wijziging van het 

goedgekeurde ontwerp die gevolgen kan 

hebben voor de conformiteit met de 

essentiële eisen van deze verordening of 

de voorwaarden voor de geldigheid van 

het certificaat. Dergelijke wijzigingen 

vereisen een aanvullende goedkeuring 

door de aangemelde instantie die het 

certificaat van EU-ontwerponderzoek 

heeft verstrekt in de vorm van een 

aanvulling op het oorspronkelijke 

certificaat van EU-ontwerponderzoek. 

 3.5 bis. 5. Elke aangemelde instantie 

brengt de autoriteit die haar heeft 

aangemeld op de hoogte van de door haar 

verstrekte of ingetrokken certificaten van 

EU-ontwerponderzoek en aanvullingen 

daarop en verstrekt deze autoriteit op 

gezette tijden of op verzoek een lijst van 

geweigerde, geschorste of anderszins 

beperkte certificaten en aanvullingen 

daarop. 

 Elke aangemelde instantie brengt de 

andere aangemelde instanties op de 

hoogte van de door haar geweigerde, 

ingetrokken, geschorste of anderszins 

beperkte certificaten van EU-

ontwerponderzoek en aanvullingen 

daarop alsmede, op verzoek, van de door 

haar verstrekte certificaten en 

aanvullingen daarop. 
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 De Commissie, de lidstaten en de andere 

aangemelde instanties kunnen op verzoek 

een kopie van de certificaten van EU-

ontwerponderzoek en aanvullingen 

daarop ontvangen. De Commissie en de 

lidstaten kunnen op verzoek een kopie van 

de technische documentatie en de 

resultaten van het door de aangemelde 

instantie verrichte onderzoek ontvangen. 

 De aangemelde instantie bewaart een 

kopie van het certificaat van EU-

ontwerponderzoek, de bijlagen en 

aanvullingen, alsook het technisch 

dossier, met inbegrip van de door de 

fabrikant overgelegde documentatie, 

totdat de geldigheid van het certificaat 

verstrijkt. 

 3.5 bis. 6. De fabrikant houdt tot tien jaar 

na het in de handel brengen van het 

subsysteem of de veiligheidscomponent 

een kopie van het certificaat van EU-

ontwerponderzoek, de bijlagen en 

aanvullingen, evenals de technische 

documentatie, ter beschikking van de 

nationale autoriteiten. 

 

Amendement  138 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage VIII – punt 5 – punt 5.1 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5.1. De fabrikant brengt de CE-markering 

en, onder verantwoordelijkheid van de in 

punt 3.1 bedoelde aangemelde instantie, 

het identificatienummer van die instantie 

aan op elk afzonderlijk subsysteem of 

veiligheidscomponent dat of die conform 

is met het type als beschreven in het 

certificaat van EU-typeonderzoek en met 
de toepasselijke eisen van deze 

verordening. 

5.1. De fabrikant brengt de CE-markering 

en, onder verantwoordelijkheid van de in 

punt 3.1 bedoelde aangemelde instantie, 

het identificatienummer van die instantie 

aan op elk afzonderlijk subsysteem of elke 

afzonderlijke veiligheidscomponent dat of 

die aan de toepasselijke eisen van deze 

verordening voldoet. 
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Amendement  139 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage VIII – punt 5 – punt 5.1 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Mits de aangemelde instantie daarmee 

akkoord gaat, kan de fabrikant onder 

verantwoordelijkheid van de aangemelde 

instantie tijdens het fabricageproces het 

identificatienummer van deze instantie op 

de subsystemen of 

veiligheidscomponenten aanbrengen. 

Schrappen 

 

Amendement  140 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage VIII – punt 5 – punt 5.2 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5.2. De fabrikant stelt voor elk subsysteem 

of veiligheidscomponent een EU-

conformiteitsverklaring op en houdt een 

kopie van deze verklaring tot 30 jaar na het 

in de handel brengen van het subsysteem of 

de veiligheidscomponent ter beschikking 

van de nationale autoriteiten.  In de EU-

conformiteitsverklaring wordt het 

subsysteem of de veiligheidscomponent 

beschreven. 

5.2. De fabrikant stelt voor elk model 

subsysteem of veiligheidscomponent een 

EU-conformiteitsverklaring op en houdt 

een kopie van deze verklaring tot 30 jaar 

na het in de handel brengen van het 

subsysteem of de veiligheidscomponent ter 

beschikking van de nationale autoriteiten. 

In de EU-conformiteitsverklaring wordt het 

model subsysteem of de 

veiligheidscomponent beschreven. 

 

Amendement  141 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage VIII – punt 6 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) de documentatie over de in punt 3.5 

bedoelde wijzigingen zoals deze zijn 

goedgekeurd; 

c) de informatie over de in punt 3.5 

bedoelde wijzigingen zoals deze zijn 

goedgekeurd; 
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Amendement  142 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage X – punt 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) De EU-conformiteitsverklaring 

vergezelt het subsysteem of de 

veiligheidscomponent.  De verklaring 

dient te zijn opgesteld in dezelfde 

taal/talen als de in bijlage II, punt 7.1.1, 

bedoelde handleiding. 

Schrappen 

 

Amendement  143 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage X – punt 2 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) De EU-conformiteitsverklaring bevat 

de volgende elementen: 

Schrappen 

 

Amendement  144 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage X – punt 2 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) Het model 

subsysteem/veiligheidscomponent 

(product, partij, type of serienummer). 

a) Het subsysteem/de 

veiligheidscomponent of het model 

subsysteem/veiligheidscomponent 

(product, type, partij of serienummer). 

 

Amendement  145 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage – punt 2 – letter e 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

e) het voorwerp van de hierboven 

beschreven verklaring is in 

e) het voorwerp van de hierboven 

beschreven verklaring is in 



 

RR\1055559NL.doc 73/76 PE537.493v02-00 

 NL 

overeenstemming met de relevante 

harmonisatiewetgeving van de Unie: 

(verwijzing naar de andere toegepaste 

wetgeving van de Unie): 

overeenstemming met de relevante 

harmonisatiewetgeving van de Unie: 

 

Amendement  146 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage X – punt 2 – letter f 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

f) vermelding van de toegepaste relevante 

geharmoniseerde normen of van de 

specificaties waarop de 

conformiteitsverklaring betrekking heeft: 

f) vermelding van de toegepaste relevante 

geharmoniseerde normen of van de andere 

technische specificaties waarop de 

conformiteitsverklaring betrekking heeft: 

 

Amendement  147 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage X – lid 2 – letter h 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

h) identiteit van de persoon die 

gemachtigd is om namens de fabrikant of 

zijn gevolmachtigde te ondertekenen: 

Schrappen 
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TOELICHTING 

 

Algemene opmerkingen 

Uw rapporteur steunt het voorstel voor een verordening betreffende kabelbaaninstallaties dat 

een voorbeeld is van geharmoniseerde Uniewetgeving. Het voorstel behelst harmonisering 

van de voorwaarden voor het in de handel brengen van subsystemen en 

veiligheidscomponenten voor kabelbaaninstallaties en beoogt het vrije verkeer van deze 

producten in de EU. Alle veiligheidscomponenten en subsystemen moeten worden ontworpen 

en gefabriceerd in overeenstemming met de essentiële vereisten die in de verordening worden 

vastgesteld. Ten aanzien van de kabelbaaninstallaties voorziet de verordening tevens in 

volledige harmonisering van de essentiële vereisten waaraan zij moeten voldoen. De 

verordening moet Richtlijn 2000/9/EG van 20 maart 2000 betreffende kabelbaaninstallaties 

voor personenvervoer intrekken en vervangen.  

 

Rechtsinstrument 

Uw rapporteur is ervan overtuigd dat de wijziging van het rechtsinstrument van een richtlijn 

in een verordening in overeenstemming is met het algemene politieke streven naar betere 

regelgeving en een eenvoudiger regelgevingskader. De wijziging houdt rekening met de 

behoefte aan uniforme implementatie in de gehele Unie. Aangezien de verordening volledige 

harmonisatie behelst, mogen lidstaten niet strengere of aanvullende eisen vaststellen in hun 

nationale wetgeving. De lidstaten blijven echter bevoegd om de overige aspecten die verband 

houden met kabelbaaninstallaties te reguleren, zoals landgebruik, regionale ruimtelijk 

ordening en milieubescherming. De keuze voor een verordening moet in dit verband worden 

toegejuicht omdat onnodige omzettingskosten worden vermeden en er duidelijke en 

gedetailleerde regels worden opgelegd die op uniforme wijze zullen worden toegepast in de 

gehele Unie. Bovendien wordt met de keuze voor een verordening het risico vermeden dat de 

omzetting per lidstaat sterk verschilt, wat zou kunnen leiden tot verschillende 

veiligheidsniveaus, hetgeen de interne markt zou kunnen verstoren. In dit verband wenst uw 

rapporteur erop te wijzen dat uiteenlopende omzetting als probleem werd aangemerkt bij het 

implementatieverslag van Richtlijn 2000/9/EC.  

 

Consistentie met het NWK 

Uw rapporteur steunt de aanpassing van de bepalingen aan het goederenpakket dat in 2008 is 

goedgekeurd en met name Besluit EG 768/2008 tot vaststelling van een gemeenschappelijk 

kader voor het verhandelen van producten (nieuw wetgevingskader, NWK-besluit). Het kader 

dat gecreëerd wordt met het NWK bestaat uit bepalingen die gangbaar zijn in de 

productwetgeving in de EU. Uw rapporteur wenst de werkzaamheden van deze commissie te 

blijven voortzetten na de goedkeuring van negen voorstellen die samen het 

“stroomlijningspakket” vormen. In die zin wordt er in het ontwerpverslag naar gestreefd zo 

veel mogelijk vast te houden aan de formulering waarover in de vorige zittingsperiode 

overeenstemming is bereikt tussen de medewetgevers. Na zorgvuldige analyse van het 

voorstel en een uitvoerige vergelijking met Richtlijn 2014/29/EU betreffende de harmonisatie 

van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van drukvaten van 

eenvoudige vorm (simple pressure vessels, SPV-richtlijn), stelt uw rapporteur verschillende 

amendementen voor om de tekst consistenter te laten zijn met het NWK.  
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Markttoezicht 

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de bepalingen over markttoezicht voor 

kabelbaaninstallaties aan bod zouden komen in de nieuwe verordening inzake het 

markttoezicht op producten (voorstel voor een verordening van 13 februari 2013 (COM(2013) 

75 def.)). Aangezien dit voorstel naar alle waarschijnlijkheid niet tijdig zou worden 

goedgekeurd, moesten er specifieke regels inzake markttoezicht worden opgenomen. Uw 

rapporteur steunt derhalve de opneming van een nieuw hoofdstuk IV inzake markttoezicht in 

de Unie en controle van subsystemen en veiligheidscomponenten die de markt van de Unie 

binnenkomen en een vrijwaringsprocedure van de Unie. 

 

Werkingssfeer van het voorstel 

Uw rapporteur is verheugd over het feit dat er in het voorstel aandacht wordt besteed aan de 

werkingssfeer van Richtlijn 2000/9/EG betreffende kabelbaaninstallaties. Zoals werd 

geconstateerd in de effectbeoordeling, die door de afdeling Ex-ante-effectbeoordeling van het 

Parlement positief werd geëvalueerd, beschouwde een meerderheid van de belanghebbenden 

grotere rechtszekerheid als hoofddoel. In dit verband wordt in het voorstel bepaald dat de 

verordening van toepassing is op kabelbaaninstallaties ontworpen voor vervoer van personen 

en op subsystemen en veiligheidscomponenten voor dergelijke installaties (artikel 2, alinea 1) 

en worden de uitzonderingen duidelijk opgesomd (artikel 2, alinea 2). Met name ten aanzien 

van kabelbaaninstallaties ontworpen voor zowel vervoer- als vrijetijdsdoeleinden schept het 

voorstel duidelijkheid. De uitzondering van kabelbaaninstallaties gebruikt voor 

vrijetijdsdoeleinden op kermisterreinen of in amusementsparken geldt niet voor 

kabelbaaninstallaties die een tweeledige functie hebben. Ten aanzien van de traditioneel 

gebouwde installaties, die vaak een hoge toeristische waarde hebben, moeten de lidstaten in 

staat zijn te zorgen voor een hoog niveau van bescherming van de gezondheid en de 

veiligheid via hun nationale wetgeving.  

 

Subsystemen 

Tenslotte steunt uw rapporteur de aanpassing van de conformiteitsbeoordelingsprocedures die 

beschikbaar zijn voor subsystemen aan die welke er al gebruikt worden voor 

veiligheidscomponenten. Voor uw rapporteur is er geen geldige reden om subsystemen anders 

te behandelen dan veiligheidscomponenten, aangezien uiteenlopende benaderingen zouden 

kunnen leiden tot marktverstoringen en ongelijke behandeling. Het voorstel handhaaft de 

conformiteitsbeoordelingsprocedures voor veiligheidscomponenten zoals bepaald in Richtlijn 

2000/9/EG en voert deze in voor subsystemen. De desbetreffende 

conformiteitsbeoordelingsprocedures worden echter aangepast aan het NWK-besluit.  
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