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BEKNOPTE MOTIVERING

Consumentenveiligheid en milieubescherming zijn de hoekstenen van de interne markt voor 
goederen, één van Europa's grootste successen, gericht op het mogelijk maken van vrij 
verkeer. 

In de hele EU bestaan er gemeenschappelijke veiligheids- en milieuregels om burgers tegen 
veiligheidsrisico's, verontreiniging en milieuschade te beschermen. Desalniettemin worden er 
op de EU-markt nog te veel producten verkocht die niet aan de regels van de EU-wetgeving 
voldoen. Doordat er producten op de markt zijn die niet aan de voorschriften voldoen, kunnen 
consumenten in aanraking komen met gevaarlijke producten, ontstaan milieurisico's en wordt 
de mededinging verstoord.

Het voorstel voor een verordening maakt onderdeel uit van een 'productenpakket' dat bepaalde 
tekortkomingen aanpakt voor een beter functionerende interne markt voor producten. 
Rapporteur is blij met het voorstel voor een verordening, dat erop gericht is de naleving en 
handhaving van de Europese harmonisatiewetgeving voor producten te verbeteren. 
Rapporteur wijst wel op het beperkte toepassingsgebied van de verordening, die alleen geldt 
voor de geharmoniseerde producten in de bijlage. Wat de wetgeving in de bijlage betreft, is 
een 'lex generalis'-bepaling ontwikkeld om overlappingen of contradicties met 'lex specialis'-
bepalingen met hetzelfde doel, dezelfde aard of hetzelfde effect in andere, bestaande of 
toekomstige regels van de Europese harmonisatiewetgeving te vermijden. 

Rapporteur onderkent dat de handhaving van de harmonisatiewetgeving van de Unie de 
verantwoordelijkheid van de lidstaten is, die door de grenzen van hun rechtsgebied wordt 
beperkt. Voor een consistente handhaving in de hele EU en een doelmatige aanpak van non-
conforme producten is derhalve coördinatie van de activiteiten noodzakelijk. 

Naleving van de wetgeving van de EU wordt als de beste manier beschouwd om te 
garanderen dat producten veilig zijn. Zo behoort de EU-wetgeving voor speelgoed en 
chemische stoffen tot de strengste in de wereld. Toch worden elke dag in de EU grote 
hoeveelheden onveilige en niet-conforme producten verkocht. Tot de gevaarlijkste 
productcategorieën binnen de EU behoren volgens het jaarrapport 2017 van RAPEX: 
speelgoed (29 %), motorvoertuigen (20 %), kleding, textiel en mode-artikelen (12 %), en het 
meest gemelde risico was verwonding (28 %), gevolgd door chemische risico's (22 %). 

Om in de huidige situatie verbetering aan te brengen, is er behoefte aan meer samenwerking 
tussen de autoriteiten en de marktdeelnemers. Dit moet gepaard gaan met consistente 
markttoezichtspraktijken in de hele EU en aan haar buitengrenzen, teneinde overal tot 
eenzelfde hoog niveau van naleving te komen. In deze context verwelkomt rapporteur dat 
strengere verplichtingen op het gebied van wederzijdse bijstand worden ingevoerd en dat het 
wettelijk vermoeden wordt ingevoerd dat producten die in een lidstaat non-conform zijn 
bevonden, in de hele EU non-conform zijn.

Rapporteur onderschrijft dat het voorstel de samenwerking op het gebied van naleving en 
handhaving moet verbeteren, zonder de autoriteiten van de lidstaten en de marktdeelnemers 
onevenredige of buitensporige lasten op te leggen. Het voorstel moet bijgevolg niet verder 
gaan dan wat noodzakelijk is om de doelstellingen ervan te verwezenlijken. Rapporteur 
herinnert eraan dat rekening moet worden gehouden met de objectieve mogelijkheden van 
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kmo's. 

Om de betrouwbaarheid en consistentie van de tests in de hele Unie in het kader van het 
markttoezicht te waarborgen, stelt de Commissie voor EU-testfaciliteiten aan te wijzen. De 
laboratoria die als EU-testfaciliteiten worden aangewezen, moeten over de deskundigheid, de 
apparatuur, de infrastructuur en het personeel beschikken die nodig zijn om hun taken volgens 
de hoogste normen uit te voeren. Rapporteur beveelt derhalve aan dat deze faciliteiten ook 
moeten dienen als kenniscentra met betrekking tot bestaande en nieuwe risico's (bij voorbeeld 
ten aanzien van schadelijke chemische stoffen). Rapporteur wenst te bewerkstelligen dat een 
aangemeld orgaan of enig ander orgaan voor conformiteitsbeoordeling de mogelijkheid heeft 
een EU-testfaciliteit te worden, op voorwaarde dat ze aan de voorwaarden voldoen.

Rapporteur verwelkomt dat de verordening ook een EU-netwerk voor productconformiteit 
omvat, gericht op het coördineren en faciliteren van gemeenschappelijke 
handhavingsactiviteiten van de lidstaten. Rapporteur stelt daarnaast een pan-Europese 
geharmoniseerde gegevensbank voor het bijeenbrengen van gegevens over ongelukken en 
verwondingen voor, teneinde wat monitoring betreft in de hele EU een consistente benadering 
te volgen, én als instrument voor het ontwikkelen van nieuwe gezondheids- en 
veiligheidswetgeving en -normen, en voor het verbeteren van de handhaving.

Rapporteur juicht het met name toe dat in het voorstel voor een verordening sprake is van een 
versterkt kader voor controles van producten die in de EU worden geïmporteerd (bijna 30 % 
van de goederen in de EU), want na invoering kunnen ze vrijelijk circuleren in de hele EU. 
Tegelijkertijd beklemtoont rapporteur dat het belangrijk is dat de vereisten aangaande de 
milieu-, gezondheids- en veiligheidsbescherming van toepassing zijn op producten die de EU 
binnenkomen, en dat alleen veilige en conforme producten op de interne markt terechtkomen. 
Een effectieve manier om te voorkomen dat er in de Unie onveilige of non-conforme 
producten in de handel gebracht worden, zou zijn de douane-autoriteiten passende controles te 
laten uitvoeren voordat de producten in het vrije verkeer worden gebracht. Rapporteur vindt 
dat beter moet worden opgetreden tegen de praktijk van exporteurs van derde landen waarbij 
zij hun producten in de EU importeren via toegangspunten waar minder stelselmatig of 
minder streng wordt gecontroleerd, en dat tekortkomingen in de prestaties van douane-
autoriteiten moeten worden verholpen.

Rapporteur concentreert zich in de voorgestelde amendementen op het verbeteren van de 
gezondheids-, veiligheids- en milieubescherming, en is van oordeel dat de verordening inzake 
naleving en handhaving zal bijdragen tot het tot stand brengen van een billijker interne markt 
voor goederen.

AMENDEMENTEN

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de bevoegde 
Commissie interne markt en consumentenbescherming onderstaande amendementen in 
aanmerking te nemen:
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Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Om het vrije verkeer van producten 
binnen de Unie te waarborgen moet ervoor 
worden gezorgd dat de producten voldoen 
aan voorschriften die een hoog 
beschermingsniveau bieden voor openbare 
belangen, zoals de gezondheid en 
veiligheid in het algemeen, de gezondheid 
en veiligheid op het werk, de bescherming 
van consumenten, de bescherming van het 
milieu en de openbare veiligheid. Een 
krachtige handhaving van deze 
voorschriften is van essentieel belang voor 
de goede bescherming van deze belangen, 
alsook voor de totstandbrenging van de 
voorwaarden waaronder op de 
goederenmarkt van de Unie eerlijke 
mededinging kan heersen. Er zijn bijgevolg 
voorschriften nodig om deze handhaving 
op de hele interne markt, ook voor 
producten die uit derde landen de Unie 
binnenkomen, te waarborgen.

(1) Om het vrije verkeer van producten 
binnen de Unie te waarborgen moet ervoor 
worden gezorgd dat de producten voldoen 
aan voorschriften die een hoog 
beschermingsniveau bieden voor openbare 
belangen, zoals de gezondheid en 
veiligheid in het algemeen, de gezondheid 
en veiligheid op het werk, de bescherming 
van consumenten, de bescherming van het 
milieu en de openbare veiligheid. Een 
krachtige handhaving van deze 
voorschriften is van essentieel belang voor 
de goede bescherming van deze belangen, 
alsook voor de totstandbrenging van de 
voorwaarden waaronder op de 
goederenmarkt van de Unie eerlijke 
mededinging kan heersen. Er zijn bijgevolg 
voorschriften nodig om deze handhaving 
op de hele interne markt, ook voor 
producten die uit derde landen de Unie 
binnenkomen, te waarborgen. Teneinde 
het voor de marktdeelnemers eenvoudiger 
te maken om de Uniewetgeving na te 
leven en bevoegdheden te verlenen aan de 
markttoezichtautoriteiten voor hun 
handhavingsoperaties, moet in deze 
voorschriften het juiste evenwicht worden 
gevonden tussen eenvoud en 
doeltreffendheid. De voorschriften van 
deze verordening en de toepassing ervan 
zijn zo ontworpen dat prioriteit wordt 
gegeven aan het toezicht op de producten 
die een ernstig risico kunnen vormen.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Deze verordening moet van (5) Deze verordening moet van 
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toepassing zijn op alle producten waarop 
de in de bijlage vermelde 
harmonisatiewetgeving van de Unie van 
toepassing is. In de bijlage moet alle 
harmonisatiewetgeving van de Unie 
worden vermeld die van toepassing is op 
vervaardigde producten, met uitzondering 
van levensmiddelen, diervoeder, 
geneesmiddelen voor menselijk en 
diergeneeskundig gebruik, levende planten 
en dieren, producten van menselijke 
oorsprong en producten van planten en 
dieren, rechtstreeks verband houdend met 
toekomstige vermeerdering ervan. Aldus 
wordt een uniform kader voor het 
markttoezicht op die producten op het 
niveau van de Unie gewaarborgd. In 
verband daarmee moeten verscheidene 
instrumenten van de 
harmonisatiewetgeving van de Unie inzake 
producten worden aangepast, in het 
bijzonder om verwijzingen naar een aantal 
bepalingen van Verordening (EG) nr. 
765/2008 te schrappen. Als in de toekomst 
nieuwe harmonisatiewetgeving van de 
Unie wordt vastgesteld, moet daarin 
worden bepaald of deze verordening ook 
op die wetgeving van toepassing is.

toepassing zijn op alle producten waarop 
Richtlĳn 2001/95/EG of de in de bijlage 
vermelde harmonisatiewetgeving van de 
Unie van toepassing is. In de bijlage moet 
alle harmonisatiewetgeving van de Unie 
worden vermeld die van toepassing is op 
vervaardigde producten, met uitzondering 
van levensmiddelen, diervoeder, 
geneesmiddelen voor menselijk en 
diergeneeskundig gebruik, levende planten 
en dieren, producten van menselijke 
oorsprong en producten van planten en 
dieren, rechtstreeks verband houdend met 
toekomstige vermeerdering ervan. Aldus 
wordt een uniform kader voor het 
markttoezicht op die producten op het 
niveau van de Unie gewaarborgd. In 
verband daarmee moeten verscheidene 
instrumenten van de 
harmonisatiewetgeving van de Unie inzake 
producten worden aangepast, in het 
bijzonder om verwijzingen naar een aantal 
bepalingen van Verordening (EG) nr. 
765/2008 te schrappen. Als in de toekomst 
nieuwe harmonisatiewetgeving van de 
Unie wordt vastgesteld, moet daarin 
worden bepaald of deze verordening ook 
op die wetgeving van toepassing is.

Motivering

Voor een effectieve consumentenbescherming is het van essentieel belang dat de richtlijn in 
de wetgeving wordt opgenomen. Een aantal producten die onder de richtlijn vallen zijn van 
bijzonder belang voor het algemene publiek, zoals speelgoed, en moeten worden beschermd.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De veiligheid van consumenten is 
sterk afhankelijk van een actieve 
handhaving van de harmonisatiewetgeving
van de Unie inzake producten waarin 
veiligheidsvoorschriften zijn opgenomen. 

(7) De veiligheid van consumenten is 
sterk afhankelijk van een actieve 
handhaving van de wetgeving van de Unie 
inzake producten waarin 
veiligheidsvoorschriften zijn opgenomen. 
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Daarom moeten de 
handhavingsmaatregelen worden versterkt. 
Om te kunnen blijven beantwoorden aan de 
eisen van een mondiale markt met steeds 
complexere toeleveringsketens, moeten de 
handhavingsmaatregelen voortdurend beter 
en doeltreffender worden.

Daarom moeten de 
handhavingsmaatregelen worden versterkt, 
ook met betrekking tot producten die op 
het internet te koop worden aangeboden 
aan eindgebruikers in de Unie. Om te 
kunnen blijven beantwoorden aan de eisen 
van een mondiale markt met steeds 
complexere toeleveringsketens, moeten de 
handhavingsmaatregelen voortdurend beter 
en doeltreffender worden.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Er moet bijzondere aandacht 
worden besteed aan het internet der 
dingen en het toenemende aantal op 
kunstmatige intelligentie gebaseerde 
toestellen, het feit indachtig dat 
consumenten in hun dagelijks leven 
steeds vaker gebruikmaken van 
verbonden apparaten zonder dat zij zich 
bewust zijn van de veiligheidsrisico's die 
dergelijke apparaten kunnen opleveren en 
de risico's op afstand die zij met zich 
brengen. Het regelgevingskader van de 
Unie dient derhalve te worden uitgebreid 
om deze problemen aan te pakken met het 
oog op een betere bescherming van de 
consumenten.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De verantwoordelijkheid voor de 
handhaving van de harmonisatiewetgeving 
van de Unie moet bij de lidstaten berusten 
en hun markttoezichtautoriteiten moeten 
erop toezien dat de wetgeving volledig 

(9) De verantwoordelijkheid voor de 
handhaving van de harmonisatiewetgeving 
van de Unie moet bij de lidstaten berusten 
en hun markttoezichtautoriteiten moeten 
erop toezien dat de wetgeving volledig 
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wordt nageleefd. Daarom moeten de 
lidstaten systematische benaderingen 
vaststellen om de doeltreffendheid van het 
markttoezicht en de overige 
handhavingsactiviteiten te waarborgen.

wordt nageleefd. Daarom moeten de 
lidstaten systematische benaderingen 
vaststellen om de doeltreffendheid van het 
markttoezicht en de overige 
handhavingsactiviteiten te waarborgen, 
onder voorbehoud van het toezicht door 
de Commissie op de correcte handhaving 
van de harmonisatiewetgeving van de 
Unie.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Een eerlijkere eengemaakte markt 
moet alle marktdeelnemers gelijke 
mededingingsvoorwaarden bieden en moet 
bovendien bescherming bieden tegen 
oneerlijke mededinging. Daartoe moet de 
handhaving van de harmonisatiewetgeving 
van de Unie inzake producten worden 
versterkt. Goede samenwerking tussen de 
fabrikanten en markttoezichtautoriteiten is 
daarbij essentieel, aangezien daardoor ten 
aanzien van een product onmiddellijk kan 
worden opgetreden en corrigerende 
maatregelen kunnen worden genomen. Het 
is belangrijk dat er een in de Unie 
gevestigde contactpersoon is tot wie de 
markttoezichtautoriteiten zich kunnen 
richten als zij vragen hebben over de 
conformiteit van een product met de 
harmonisatiewetgeving van de Unie. De 
persoon die verantwoordelijk is voor het 
verstrekken van die 
conformiteitsinformatie moet de fabrikant 
zijn, de importeur of een andere persoon 
die hiertoe door de fabrikant is 
aangewezen, zoals een andere 
marktdeelnemer. De rol van de in de Unie 
gevestigde persoon die verantwoordelijk is 
voor de conformiteitsinformatie is 
essentieel om de markttoezichtautoriteiten 
een in de Unie gevestigde gesprekspartner 

(14) Een eerlijkere eengemaakte markt 
moet alle marktdeelnemers gelijke 
mededingingsvoorwaarden bieden en moet 
bovendien bescherming bieden tegen 
oneerlijke mededinging. Daartoe moet de 
handhaving van de harmonisatiewetgeving 
van de Unie inzake producten worden 
versterkt. Goede samenwerking tussen de 
fabrikanten, distributeurs, 
groothandelaren, detailhandelaren en 
markttoezichtautoriteiten is daarbij 
essentieel, aangezien daardoor ten aanzien 
van een product onmiddellijk kan worden 
opgetreden en corrigerende maatregelen 
kunnen worden genomen. Het is belangrijk 
dat er een in de Unie gevestigde 
contactpersoon is tot wie de 
markttoezichtautoriteiten zich kunnen 
richten als zij vragen hebben over de 
conformiteit van een product met de 
harmonisatiewetgeving van de Unie. De 
persoon die verantwoordelijk is voor het 
verstrekken van die 
conformiteitsinformatie moet de fabrikant 
of zijn hiertoe aangewezen gemachtigde 
vertegenwoordiger zijn. Wanneer de 
fabrikant niet in de Unie is gevestigd en 
geen gemachtigde heeft aangewezen, moet 
de persoon die verantwoordelijk is voor 
het verstrekken van deze 
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te bieden, alsook om ervoor te zorgen dat 
specifieke taken tijdig worden uitgevoerd 
teneinde, in het belang van de 
consumenten, werknemers en bedrijven in 
de Unie, te waarborgen dat de producten 
aan de voorschriften van de 
harmonisatiewetgeving van de Unie 
voldoen. De bepalingen van deze 
verordening waarin wordt voorgeschreven 
dat er een in de Unie gevestigde persoon 
moet zijn die verantwoordelijk is voor de 
nalevingsinformatie, moeten niet van 
toepassing zijn wanneer bepaalde 
rechtsinstrumenten betreffende producten 
specifieke bepalingen bevatten waarmee 
hetzelfde effect wordt bewerkstelligd, 
namelijk artikel 4 van Verordening (EG) 
nr. 1223/2009, artikel 15 van Verordening 
(EU) 2017/745 en artikel 15 van 
Verordening (EU) 2017/746.

conformiteitsinformatie de importeur of 
de distributeur zijn. De rol van de in de 
Unie gevestigde persoon die 
verantwoordelijk is voor de 
conformiteitsinformatie is essentieel om de 
markttoezichtautoriteiten een in de Unie 
gevestigde gesprekspartner te bieden, 
alsook om ervoor te zorgen dat specifieke 
taken tijdig worden uitgevoerd teneinde, in 
het belang van de consumenten, 
werknemers en bedrijven in de Unie, te 
waarborgen dat de producten aan de 
voorschriften van de 
harmonisatiewetgeving van de Unie 
voldoen. De bepalingen van deze 
verordening waarin wordt voorgeschreven 
dat er een in de Unie gevestigde persoon 
moet zijn die verantwoordelijk is voor de 
nalevingsinformatie, moeten niet van 
toepassing zijn wanneer bepaalde 
rechtsinstrumenten betreffende producten 
specifieke bepalingen bevatten waarmee 
hetzelfde effect wordt bewerkstelligd, 
namelijk artikel 4 van Verordening (EG) 
nr. 1223/2009, artikel 15 van Verordening 
(EU) 2017/745 en artikel 15 van 
Verordening (EU) 2017/746.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) De markttoezichtactiviteiten 
moeten grondig en doelmatig zijn om te 
waarborgen dat de harmonisatiewetgeving 
van de Unie inzake producten correct 
wordt toegepast. Aangezien controles 
belastend kunnen zijn voor 
marktdeelnemers, moeten de 
markttoezichtautoriteiten bij de organisatie 
en uitvoering van inspectieactiviteiten 
rekening houden met de belangen van de
marktdeelnemers en de belasting beperken 
tot hetgeen nodig is voor doelmatige en 

(18) De markttoezichtactiviteiten 
moeten grondig en doelmatig zijn om te 
waarborgen dat de harmonisatiewetgeving 
van de Unie inzake producten correct 
wordt toegepast. Aangezien controles 
belastend kunnen zijn voor 
marktdeelnemers, moeten de 
markttoezichtautoriteiten bij de organisatie 
en uitvoering van inspectieactiviteiten 
rekening houden met de belangen van deze
marktdeelnemers en de belasting beperken 
tot hetgeen nodig is voor doelmatige en 
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doeltreffende controles. Voorts moeten de 
bevoegde autoriteiten van een lidstaat bij 
de uitvoering van de 
markttoezichtactiviteiten altijd dezelfde 
zorgvuldigheid betrachten, ongeacht of de 
non-conformiteit van het product relevant 
is op het grondgebied van die lidstaat of 
waarschijnlijk gevolgen zal hebben op de 
markt van een andere lidstaat.

doeltreffende controles. Voorts moeten de 
bevoegde autoriteiten van een lidstaat bij 
de uitvoering van de 
markttoezichtactiviteiten altijd dezelfde 
zorgvuldigheid betrachten, ongeacht of de 
non-conformiteit van het product relevant 
is op het grondgebied van die lidstaat of 
waarschijnlijk gevolgen zal hebben op de 
markt van een andere lidstaat. Er moeten 
uniforme voorwaarden worden vastgesteld 
voor inspectieactiviteiten die worden 
uitgevoerd door markttoezichtautoriteiten 
wanneer bij een product sprake is van een 
bekend of nieuw risico.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 bis) Markttoezichtautoriteiten 
moeten advies over verpakking kunnen 
verstrekken en kunnen gelasten dat 
wijzigingen worden aangebracht wanneer 
zij situaties vaststellen die in strijd zijn 
met de wetgeving van de Unie.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Om de betrouwbaarheid en 
consistentie van de tests in de hele Unie in 
het kader van het markttoezicht te 
waarborgen moet de Commissie EU-
testfaciliteiten aanwijzen. Tevens moet er 
een uitgebreider informatiesysteem voor 
het delen van testresultaten binnen de Unie 
worden ontwikkeld om te voorkomen dat 
onnodig dubbel werk wordt verricht en de 
consistentie op het niveau van de Unie te 

(33) Om de betrouwbaarheid en 
consistentie van de tests in de hele Unie in 
het kader van het markttoezicht te 
waarborgen moet de Commissie EU-
testfaciliteiten aanwijzen. De 
markttoezichtautoriteiten moeten naar 
behoren rekening houden met de 
resultaten van de tests die door deze 
testfaciliteiten van de Unie zijn 
uitgevoerd. Tevens moet er een 
uitgebreider informatiesysteem voor het 
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vergroten. delen van testresultaten binnen de Unie 
worden ontwikkeld om te voorkomen dat 
onnodig dubbel werk wordt verricht en de 
consistentie op het niveau van de Unie te 
vergroten. De testfaciliteiten van de Unie 
moeten fungeren als kenniscentra inzake 
bekende en nieuwe risico's en moeten de 
Unie en de lidstaten helpen om 
gemeenschappelijke geavanceerde 
testmethoden te ontwikkelen.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35) De lidstaten moeten worden 
verplicht ervoor zorgen dat er altijd 
voldoende financiële middelen beschikbaar 
zijn om de markttoezichtautoriteiten naar 
behoren te voorzien van personeel en 
apparatuur. Een doeltreffende 
markttoezichtactiviteit vergt veel middelen 
en er moet worden gezorgd voor stabiele 
middelen, op een niveau dat op elk 
moment voldoet aan de 
handhavingsbehoefte. Daarom moet de 
financiering met overheidsgeld worden 
aangevuld met inkomsten uit vergoedingen 
die worden geïnd voor de kosten die 
gemaakt worden bij de uitvoering van 
markttoezichtactiviteiten voor non-
conform bevonden producten, waarbij naar 
behoren rekening wordt gehouden met de 
conformiteitsgegevens van de 
marktdeelnemer.

(35) De lidstaten moeten worden 
verplicht ervoor zorgen dat er altijd 
voldoende financiële middelen beschikbaar 
zijn om de markttoezichtautoriteiten naar 
behoren te voorzien van personeel en 
apparatuur. Een doeltreffende 
markttoezichtactiviteit vergt veel middelen 
en er moet worden gezorgd voor stabiele 
middelen, op een niveau dat op elk 
moment voldoet aan de 
handhavingsbehoefte. Administratieve en 
geautomatiseerde controles kunnen niet 
dienen als vervanging van fysieke 
controles die de conformiteit van een 
product met de desbetreffende EU-
wetgeving waarborgen. Daarom moet de 
financiering met overheidsgeld worden 
aangevuld met inkomsten uit vergoedingen 
die worden geïnd voor de kosten die 
gemaakt worden bij de uitvoering van 
markttoezichtactiviteiten voor non-
conform bevonden producten, waarbij naar 
behoren rekening wordt gehouden met de 
conformiteitsgegevens van de 
marktdeelnemer.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 36 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36 bis) Het niveau van de sancties 
die van toepassing zijn op overtredingen 
van de bepalingen van deze verordening 
die verplichtingen voor marktdeelnemers 
inhouden en op overtredingen van 
bepalingen van de harmonisatiewetgeving 
van de Unie en de productwetgeving van 
de lidstaten die verplichtingen voor 
marktdeelnemers inhouden, dient te 
worden verhoogd om het aanbieden op de 
markt van non-conforme producten te 
ontraden.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 38 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38 bis) De Commissie moet 
toezicht uitoefenen op het functioneren 
van de douaneautoriteiten en optreden 
wanneer dat functioneren zou kunnen 
leiden tot aantasting van het gelijk 
speelveld voor conforme producenten in 
de Unie enerzijds en producenten uit 
derde landen die naar de Unie exporteren 
anderzijds. De Commissie moet ook iets 
doen aan de praktijk waarbij exporteurs 
uit derde landen importeren via 
toegangspunten tot de Unie waar minder 
stelselmatig of minder streng wordt 
gecontroleerd.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij deze verordening worden voorschriften 
en procedures vastgesteld voor de 
verstrekking van informatie over de 

Deze verordening moet de gezondheid, 
veiligheid en zekerheid van de Europese 
consumenten en het milieu beschermen 
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conformiteit van bepaalde producten 
waarop handelingen van de Unie tot 
harmonisatie van de voorwaarden voor 
het verhandelen van toepassing zijn.
Tevens verschaft deze verordening een 
kader voor de samenwerking met 
marktdeelnemers in verband met die 
producten.

en voorziet in procedures om te 
verzekeren dat alleen veilige producten 
die aan de regels voldoen, aan de 
Europese consumenten worden 
aangeboden.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze verordening is van toepassing 
op alle producten waarop de in de bijlage 
bij deze verordening vermelde 
harmonisatiewetgeving van de Unie van 
toepassing is (hierna „de 
harmonisatiewetgeving van de Unie” 
genoemd).

1. Deze verordening is van toepassing 
op alle producten waarop Richtlijn 
2001/95/EG of de in de bijlage bij deze 
verordening vermelde 
harmonisatiewetgeving van de Unie van 
toepassing is (hierna "de 
harmonisatiewetgeving van de Unie" 
genoemd).

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De toepassing van deze 
verordening laat onverlet dat de 
markttoezichtautoriteiten specifiekere 
maatregelen nemen zoals bepaald in 
Richtlijn 2001/95/EG.

3. De toepassing van deze 
verordening laat onverlet dat de 
markttoezichtautoriteiten specifiekere 
maatregelen nemen zoals bepaald in 
Richtlijn 2001/95/EG. 
Markttoezichtautoriteiten moeten steeds 
handelen vanuit het voorzorgsbeginsel, in 
het bijzonder wanneer het om de 
gezondheid en het milieu gaat.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3) „markttoezicht”: activiteiten en 
maatregelen van markttoezichtautoriteiten 
om ervoor te zorgen dat producten voldoen 
aan de toepasselijke eisen die zijn 
opgenomen in de harmonisatiewetgeving
van de Unie en geen gevaar opleveren voor 
de gezondheid en veiligheid of andere 
aspecten van de bescherming van het 
openbaar belang;

3) "markttoezicht": activiteiten en 
maatregelen van markttoezichtautoriteiten 
om ervoor te zorgen dat producten voldoen 
aan de toepasselijke eisen die zijn 
opgenomen in de wetgeving van de Unie 
en geen gevaar opleveren voor de 
gezondheid en veiligheid in het algemeen, 
de gezondheid en veiligheid op het werk, 
de bescherming van consumenten, de 
openbare veiligheid of andere aspecten van 
de bescherming van het openbaar belang;

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis) "formele non-conformiteit": elke 
administratieve non-conformiteit die niet 
leidt tot een inbreuk op de essentiële 
eisen, met inbegrip van maar niet beperkt 
tot de gevallen van non-conformiteit zoals 
bedoeld in artikel R34 van bijlage I bij 
Besluit nr. 768/2008/EG van het Europees 
Parlement en de Raad1 bis;

_________________

1 bis Besluit nr. 768/2008/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 9 juli 
2008 betreffende een gemeenschappelijk 
kader voor het verhandelen van producten 
en tot intrekking van Besluit 93/465/EEG 
van de Raad (PB L 218 van 13.8.2008, 
blz. 82).

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 15
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

15) „ernstig risico”: een ernstig risico 
dat snel ingrijpen van de 
markttoezichtautoriteiten vereist, met 
inbegrip van ernstige risico's waarvan de 
gevolgen zich niet onmiddellijk voordoen;

15) "ernstig risico": een risico dat snel 
ingrijpen en een vervolgcontrole vereist, 
ook in gevallen waarin de gevolgen zich 
niet onmiddellijk doen gevoelen; een 
product dat niet voldoet aan een 
fundamenteel voorschrift van de 
harmonisatiewetgeving van de Unie of 
een product dat niet voldoet aan de 
criteria inzake algemene 
productveiligheid van Richtlijn 
2001/95/EG, wordt beschouwd als een 
product dat een ernstig risico vormt;

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

22 bis) "vrijwillige maatregelen": 
maatregelen die de marktdeelnemer 
vrijwillig neemt voor het corrigeren van 
de non-conformiteit zoals vastgesteld door 
de markttoezichtautoriteiten of door 
hemzelf;

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 22 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

22 ter) "met redenen omkleed verzoek": 
een verzoek van een 
markttoezichtautoriteit op basis van een 
vermoeden van niet-naleving;

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 22 quater (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

22 quater) "afzonderlijke modellen": 
alle producten die onderscheidende 
kenmerken hebben, waarvan de 
verschillen zeer klein of zelfs onmerkbaar 
kunnen zijn.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter a – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de fabrikant is in de Unie gevestigd 
of voor het product is er ten minste:

a) de fabrikant, of zijn gemachtigde 
vertegenwoordiger, is in de Unie gevestigd 
of voor het product is er ten minste:

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter a – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) een importeur; en/of i) een importeur, wanneer de 
fabrikant niet in de Unie is gevestigd en er 
geen gemachtigde vertegenwoordiger is; 
en/of

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter a – punt i bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i bis) een distributeur;

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter a – punt ii
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) een in de Unie gevestigde 
natuurlijke of rechtspersoon die over een 
schriftelijk mandaat van de fabrikant 
beschikt waarin hij is aangewezen als 
degene die verantwoordelijk is voor de 
uitvoering van de in lid 3 vermelde taken 
en waarin hem wordt opgedragen die
taken namens de fabrikant te verrichten;

ii) wanneer er geen in de Unie 
gevestigde fabrikant of importeur is, een
in de Unie gevestigde natuurlijke of 
rechtspersoon die over een schriftelijk 
mandaat van de fabrikant beschikt waarin 
hij is aangewezen als de persoon die 
verantwoordelijk is voor de conformiteit 
en voor de uitvoering van de in lid 3 
vermelde taken namens de fabrikant;

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de identiteit en de contactgegevens 
van de fabrikant, importeur of andere 
persoon die aan de voorschriften van punt 
a) voldoet, zijn overeenkomstig lid 4 
openbaar gemaakt en zijn overeenkomstig 
lid 5 vermeld of te vinden.

b) de identiteit en de contactgegevens 
van de fabrikant, importeur, distributeur of 
andere persoon die aan de voorschriften 
van punt a) voldoet, zijn overeenkomstig 
lid 4 openbaar gemaakt en zijn 
overeenkomstig lid 5 vermeld of te vinden.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) hij verstrekt een 
markttoezichtautoriteit, wanneer die 
autoriteit een met redenen omkleed 
verzoek daartoe indient, alle benodigde 
informatie en documentatie om de 
conformiteit van het product aan te tonen, 
in een door de betrokken lidstaat bepaalde 
officiële taal van de Unie;

b) hij verstrekt een 
markttoezichtautoriteit, wanneer die 
autoriteit een met redenen omkleed 
verzoek daartoe indient, alle benodigde 
informatie en documentatie om de 
conformiteit van het product aan te tonen
en om aan te tonen dat zijn afzonderlijke 
modellen verschillende essentiële 
kenmerken hebben in de zin van artikel 3, 
punt 22 bis, in een door de betrokken 
lidstaat bepaalde officiële taal van de Unie;
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Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) hij verleent op verzoek van de 
markttoezichtautoriteiten medewerking 
aan maatregelen die worden genomen om 
de risico's van het product weg te nemen 
of, als dat niet mogelijk is, te beperken.

c) hij verleent zijn medewerking aan
de markttoezichtautoriteiten en neemt 
onmiddellijk maatregelen - op eigen 
initiatief of op verzoek van deze 
markttoezichtautoriteiten - om de risico's 
van een product weg te nemen of, als dat 
niet mogelijk is, te beperken, dan wel om 
een einde te maken aan de non-
conformiteit ervan met de in de 
harmonisatiewetgeving van de Unie of in 
Richtlijn 2001/95/EG vastgestelde 
vereisten; 

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) hij informeert onverwijld de 
fabrikant en, indien van toepassing, 
andere marktdeelnemers, wanneer hij van 
mening is of reden heeft om aan te nemen 
dat een product in kwestie een risico 
vormt of niet in overeenstemming is met 
de toepasselijke harmonisatiewetgeving of 
geharmoniseerde norm van de Unie.

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De identiteit en de contactgegevens 
van de persoon die verantwoordelijk is 
voor de conformiteitsinformatie voor het 
product worden door de fabrikant 

Schrappen
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openbaar gemaakt op zijn website of, als 
hij geen website heeft, op een andere wijze 
waarmee gemakkelijke en gratis 
toegankelijkheid voor het algemene 
publiek in de Unie wordt gewaarborgd.

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De identiteit en de contactgegevens 
van de persoon die verantwoordelijk is 
voor de conformiteitsinformatie voor het 
product worden vermeld op of zijn te 
vinden aan de hand van de informatie die 
vermeld is op het product of op de 
verpakking, de doos of een begeleidend 
document van het product.

5. De identiteit en de contactgegevens 
van de fabrikant en van de persoon die 
verantwoordelijk is voor de 
conformiteitsinformatie voor het product 
worden vermeld op of zijn te vinden aan de 
hand van de informatie die vermeld is op 
het product of op de verpakking, de doos of 
een begeleidend document van het product.

Motivering

Een product kan alleen op de markt worden gebracht indien het veilig is voor de consument 
en het milieu. Dit is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De fabrikant, de importeur of een 
andere persoon die aan de voorschriften 
van lid 1, onder a), van dit artikel voldoet, 
stelt via passende weg lijsten van zijn 
productmodellen ter beschikking aan het 
publiek en aan andere marktdeelnemers, 
vergezeld van een foto, in het bijzonder 
voor producten waarvoor een besluit is of 
wordt afgegeven door de Commissie op 
grond van artikel 13 van Richtlijn 
2001/95/EG en voor producten die op 
grote schaal worden aangeboden.
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Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 bis

Verplichtingen van de distributeurs

1. Voordat zij een product op de markt 
aanbieden, treffen distributeurs alle 
redelijke maatregelen om te verzekeren 
dat de fabrikant en de importeur de 
voorschriften in de toepasselijke 
harmonisatiewetgeving, in 
geharmoniseerde normen of in Richtlijn 
2001/95/EG hebben nageleefd.

2. Wanneer een markttoezichtautoriteit 
een met redenen omkleed verzoek hiertoe 
indient verstrekt de voor de 
conformiteitsinformatie verantwoordelijke 
persoon deze autoriteit alle benodigde 
informatie en documentatie om de 
conformiteit van het product aan te tonen, 
in een door de betrokken lidstaat bepaalde 
officiële taal van de Unie, en om het 
bestaan van verschillende essentiële 
kenmerken tussen zijn afzonderlijke 
modellen in de zin van artikel 3, punt 
22 quater, aan te tonen.

Motivering

Detailhandelaren laten de verkoop en consumptie van illegale of non-conforme goederen 
voortdurend toe. Dit amendement zal distributeurs verplichten om een meer proactieve rol te 
spelen om illegale goederen een halt toe te roepen.

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als de harmonisatiewetgeving van de Unie Als de harmonisatiewetgeving van de Unie 
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voorziet in de opstelling van een EU-
conformiteitsverklaring, wordt die 
verklaring door de fabrikant openbaar 
gemaakt op zijn website of, als hij geen 
website heeft, op een andere wijze 
waarmee gemakkelijke en gratis 
toegankelijkheid voor het algemene 
publiek in de Unie wordt gewaarborgd.

voorziet in de opstelling van een EU-
conformiteitsverklaring, wordt die 
verklaring door de fabrikanten, met 
inbegrip van fabrikanten uit derde 
landen, of door de importeurs gratis ter 
beschikking gesteld.

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 Schrappen

Partnerschapsregelingen voor 
conformiteit

1. Een markttoezichtautoriteit kan 
een partnerschapsregeling met een op zijn 
grondgebied gevestigde marktdeelnemer 
treffen waarin de autoriteit ermee instemt 
de marktdeelnemer advies en richtsnoeren 
te geven ten aanzien van de 
harmonisatiewetgeving van de Unie die 
van toepassing is op de producten 
waarvoor de marktdeelnemer 
verantwoordelijk is.

De regeling mag geen betrekking hebben 
op het verrichten van 
conformiteitsbeoordelingsactiviteiten 
waarmee de aangemelde instanties 
krachtens de harmonisatiewetgeving van 
de Unie zijn belast.

2. Als een markttoezichtautoriteit 
overeenkomstig lid 1 een 
partnerschapsregeling treft, vermeldt zij 
dit in het in artikel 34 bedoelde systeem, 
met bijzonderheden over de reikwijdte van 
de regeling, haar eigen naam en adres en 
de naam en het adres van de 
marktdeelnemer.

3. Als een markttoezichtautoriteit 
overeenkomstig lid 1 een 
partnerschapsregeling treft, stellen andere 
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markttoezichtautoriteiten die autoriteit in 
kennis van de eventuele tijdelijke 
maatregelen die zij jegens de 
marktdeelnemer hebben genomen, alsook 
van de eventuele corrigerende 
maatregelen die door de marktdeelnemer 
zijn genomen, in verband met de naleving 
van de toepasselijke 
harmonisatiewetgeving van de Unie.

4. Een markttoezichtautoriteit die 
overeenkomstig lid 1 een 
partnerschapsregeling treft, mag van de 
marktdeelnemer een vergoeding 
verlangen voor de kosten die zij 
redelijkerwijs bij de uitoefening van haar 
taken ingevolge de leden 1 en 2 maakt.

Motivering

Markttoezichtautoriteiten moeten bij de uitoefening van hun werkzaamheden onafhankelijk en 
onpartijdig blijven.

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een markttoezichtautoriteit kan een 
memorandum van overeenstemming 
sluiten met bedrijven of met organisaties 
die bedrijven of eindgebruikers 
vertegenwoordigen betreffende de 
uitvoering of financiering van 
gezamenlijke activiteiten om non-
conformiteit op te sporen of de 
conformiteit te bevorderen in specifieke 
geografische gebieden of voor bepaalde 
categorieën producten.

Een markttoezichtautoriteit kan een 
memorandum van overeenstemming 
sluiten met douane-instanties, haven- en 
luchthavenautoriteiten, fabrikanten of 
importeurs, bedrijven of organisaties die 
bedrijven of eindgebruikers 
vertegenwoordigen, betreffende de 
uitvoering of financiering van 
gezamenlijke activiteiten om non-
conformiteit op te sporen of de 
conformiteit te bevorderen in specifieke 
geografische gebieden of voor bepaalde 
categorieën producten voor het aanpakken 
van, onder andere, situaties waarover 
consumenten in dat gebied zich specifiek 
zorgen maken. De markttoezichtautoriteit 
verstrekt het ontwerpmemorandum van 
overeenstemming aan de Commissie 
voordat het wordt goedgekeurd. De 
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Commissie verstrekt een advies aan de 
markttoezichtautoriteiten inzake het 
ontwerpmemorandum en het 
tenuitvoerleggingsverslag.

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Informatie die een 
markttoezichtautoriteit verkrijgt als gevolg 
van activiteiten die worden uitgevoerd of 
gefinancierd door andere partijen bij een 
memorandum van overeenstemming dat zij 
overeenkomstig lid 1 heeft gesloten in het 
kader van een door haar uitgevoerd 
onderzoek naar non-conformiteit, mag door 
die autoriteit worden gebruikt, maar 
uitsluitend als de betrokken activiteit op 
onafhankelijke, onpartijdige en 
onbevooroordeelde wijze is uitgevoerd.

2. Informatie die een 
markttoezichtautoriteit verkrijgt als gevolg 
van activiteiten die worden uitgevoerd of 
gefinancierd door andere partijen bij een 
memorandum van overeenstemming dat zij 
overeenkomstig lid 1 heeft gesloten in het 
kader van een door haar uitgevoerd 
onderzoek naar non-conformiteit, mag door 
die autoriteit worden gebruikt, maar 
uitsluitend als de betrokken activiteit op 
onafhankelijke, onpartijdige en 
onbevooroordeelde wijze is uitgevoerd. 
Informatie over de manier waarop 
producten worden getest en de resultaten 
van de tests in kwestie moeten openbaar 
worden gemaakt.

Motivering

Er is meer transparantie nodig met betrekking tot de testmethoden en -criteria, alsook met 
betrekking tot de resultaten van tests.

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De uitwisseling van informatie 
tussen markttoezichtautoriteiten en de in 
lid 1 bedoelde bedrijven of organisaties in 
verband met de voorbereiding of uitvoering 
van een memorandum van 
overeenstemming dat zij overeenkomstig 
dat lid sluiten, wordt niet als een 

3. De uitwisseling van informatie 
tussen markttoezichtautoriteiten, de 
Commissie of het EU-
Productconformiteitscomité en de in lid 1 
bedoelde bedrijven of organisaties in 
verband met de voorbereiding of uitvoering 
van een memorandum van 
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schending van de vereisten inzake het 
beroepsgeheim beschouwd.

overeenstemming dat zij overeenkomstig 
dat lid sluiten, wordt behandeld in 
overeenstemming met de vereisten inzake 
het beroepsgeheim. Voor het verdere 
gebruik van die informatie gelden de 
strengste garanties van vertrouwelijkheid 
en beroeps- en handelsgeheim.

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) procedures voor de monitoring van 
ongevallen en schade aan de gezondheid of 
veiligheid van eindgebruikers waarvan 
vermoed wordt dat zij door die producten 
zijn veroorzaakt;

b) procedures voor de monitoring van 
ongevallen en schade aan de gezondheid, 
veiligheid of zekerheid van eindgebruikers 
waarvan vermoed wordt dat zij door die 
producten zijn veroorzaakt;

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) procedures voor het verzamelen en 
onderzoeken van wetenschappelijke en 
technische kennis inzake 
veiligheidsvraagstukken, in het bijzonder 
die welke gevolgen hebben voor de 
gezondheid en de milieubescherming;

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 – letter d ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d ter) procedures voor het tot stand 
brengen van samenwerking en de 
uitwisseling van informatie en ervaring 
tussen markttoezichtautoriteiten en 
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wetenschappelijke of 
onderzoeksinstituten.

Motivering

Uitwisseling van kennis, informatie en ervaring tussen de markttoezichtautoriteiten en 
wetenschappelijke en onderzoeksinstellingen komt kennelijk beide partijen ten goede, in het 
bijzonder in gebieden waar sprake is van snelle wetenschappelijke ontwikkeling en innovatie.

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In het kader van hun in lid 1 
bedoelde activiteiten verrichten de 
markttoezichtautoriteiten op een 
risicoanalyse gebaseerde controles, waarbij 
ten minste rekening wordt gehouden met 
de volgende factoren:

2. In het kader van hun in lid 1 
bedoelde activiteiten verrichten de 
markttoezichtautoriteiten op een 
risicoanalyse gebaseerde controles in 
overeenstemming met het 
voorzorgsbeginsel, waarbij ten minste 
rekening wordt gehouden met de volgende 
factoren:

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 – letter a – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) het product, zoals het aantal 
producten dat op de markt is en de gevaren 
van het product;

i) het product, zoals het aantal 
producten dat op de markt is en de gevaren 
van het product, met bijzondere aandacht 
voor de gezondheidsdimensie van het 
potentiële risico;

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het product kan gevaar opleveren 
voor de gezondheid of veiligheid van 

(a) het product kan de gezondheid 
schaden en gevaar opleveren voor de 
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eindgebruikers; veiligheid of zekerheid van eindgebruikers
of milieuschade veroorzaken;

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het product voldoet niet aan de 
toepasselijke eisen van de 
harmonisatiewetgeving van de Unie.

(b) het product voldoet niet aan de 
toepasselijke eisen van de 
harmonisatiewetgeving van de Unie of van 
Richtlijn 2001/95/EG en kan derhalve de 
gezondheid en de veiligheid van de 
eindgebruiker in gevaar brengen.

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de producten uit de handel 
genomen, teruggeroepen, verboden of 
beperkt worden, zorgt de 
markttoezichtautoriteit ervoor dat de 
Commissie, via het ingevolge artikel 31 
opgerichte netwerk, de andere lidstaten en 
de eindgebruikers hiervan in kennis gesteld 
worden.

Wanneer de producten uit de handel 
genomen, teruggeroepen, verboden of 
beperkt worden, zorgt de 
markttoezichtautoriteit ervoor dat de 
Commissie, via het ingevolge artikel 31 
opgerichte netwerk, de testfaciliteiten van 
de Unie, de andere lidstaten en de 
eindgebruikers hiervan in kennis gesteld 
worden.

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Om geschillen ten gevolge van 
uiteenlopende risicobeoordelingen van de 
autoriteiten van de lidstaten, de 
marktdeelnemers en de 
conformiteitsbeoordelingsinstanties te 
beslechten, kan de Commissie op eigen 
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initiatief of op verzoek van een 
markttoezichtautoriteit een 
risicobeoordeling laten verrichten door 
een referentielaboratorium van de 
Europese Unie zoals bedoeld in artikel 28.
Deze risicobeoordeling is bindend voor 
alle belanghebbenden.

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat stelt ten minste elke 
drie jaar een nationale strategie voor 
markttoezicht op. De strategie draagt bij tot 
een consistente, alomvattende en 
geïntegreerde benadering voor 
markttoezicht en handhaving van de 
harmonisatiewetgeving van de Unie op het 
grondgebied van de lidstaat en omvat alle 
sectoren en stadia van de 
producttoeleveringsketen, waaronder de 
invoer en digitale toeleveringsketens.

1. Elke lidstaat stelt ten minste elke 
vier jaar een nationale strategie voor 
markttoezicht op in het licht van de snelle 
ontwikkelingen op de markt en nieuwe 
risico's. De strategie draagt bij tot een 
consistente, alomvattende en geïntegreerde 
benadering voor markttoezicht en 
handhaving van de harmonisatiewetgeving 
van de Unie op het grondgebied van de 
lidstaat en omvat alle sectoren en stadia 
van de producttoeleveringsketen, 
waaronder de invoer en digitale 
toeleveringsketens. Bij het opstellen van 
hun nationale strategieën voor 
markttoezicht raadplegen de lidstaten de 
belanghebbenden en maken zij de 
opmerkingen van die laatsten openbaar.

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de gebieden waaraan hoge prioriteit 
is gegeven bij de handhaving van de 
harmonisatiewetgeving van de Unie;

b) de gebieden waaraan hoge prioriteit 
is gegeven bij de handhaving van de 
harmonisatiewetgeving van de Unie; de 
lidstaten nemen de producten waarvoor 
op grond van artikel 13 van 
Richtlijn 2001/95/EG een spoedbesluit 
wordt of is genomen, als prioritaire 
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gebieden in aanmerking;

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de geplande 
handhavingsmaatregelen om de non-
conformiteit op die gebieden met hoge 
prioriteit te beperken, waaronder, indien 
relevant, voorgenomen 
minimumcontroleniveaus voor 
productcategorieën met een aanzienlijk 
non-conformiteitsniveau;

c) de geplande 
handhavingsmaatregelen om de non-
conformiteit op die gebieden met hoge 
prioriteit te beperken, waaronder, indien 
relevant, voorgenomen 
minimumcontroleniveaus voor 
productcategorieën die een aanzienlijk 
non-conformiteitsniveau hebben en die een
ernstig risico kunnen vormen;

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) een beoordeling van nieuwe 
risico's voor consumenten in verband met 
producten die met het internet kunnen 
worden verbonden en de veiligheid van de 
consumenten in het gedrang brengen;

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten geven via het in artikel
34 bedoelde systeem kennis van hun 
nationale strategie voor markttoezicht.

3. De lidstaten geven via het in 
artikel 34 bedoelde systeem kennis van hun 
nationale strategie voor markttoezicht en 
maken deze openbaar.
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Motivering

Meer transparantie.

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de bevoegdheid om 
systeemcontroles in de organisaties van de 
marktdeelnemers te verrichten, 
waaronder controles van de procedures 
die zij toepassen om aan deze verordening 
en de toepasselijke harmonisatiewetgeving 
van de Unie te voldoen;

Schrappen

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3 – letter e – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2) tijdens de inspectie gebouwen te 
verzegelen en informatie, gegevens of 
documenten van een marktdeelnemer in 
beslag te nemen gedurende een 
noodzakelijke periode en voor zover 
noodzakelijk voor het onderzoek;

2) tijdens de inspectie relevante 
gebouwen te verzegelen en informatie, 
gegevens of documenten van een 
marktdeelnemer in beslag te nemen 
gedurende een noodzakelijke periode en 
voor zover noodzakelijk voor het 
onderzoek;

Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) de bevoegdheid om, als er geen 
andere doeltreffende middelen voorhanden 
zijn om een ernstig risico weg te nemen, 
tijdelijke maatregelen te nemen, waaronder 

h) de bevoegdheid om, als er geen
andere doeltreffende middelen voorhanden 
zijn om een ernstig risico weg te nemen, 
tijdelijke of definitieve maatregelen te 
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met name tijdelijke maatregelen waarbij de 
aanbieder van een hostingdienst wordt 
gelast de toegang tot inhoud te deactiveren, 
te blokkeren of te beperken dan wel de 
toegang tot een website, dienst of account 
op te schorten of te beperken, of waarbij 
domeinregisters of registrerende instanties 
worden gelast een volledig gekwalificeerde 
domeinnaam gedurende een bepaalde 
periode te deactiveren;

nemen met betrekking tot onveilige of 
non-conforme producten, waaronder met 
name maatregelen waarbij de aanbieder 
van een hostingdienst wordt gelast de 
toegang tot inhoud te deactiveren, te 
blokkeren of te beperken dan wel de 
toegang tot een website, dienst of account 
op te schorten of te beperken, of waarbij 
domeinregisters of registrerende instanties 
worden gelast een volledig gekwalificeerde 
domeinnaam gedurende een bepaalde 
periode te deactiveren;

Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3 – letter m

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

m) de bevoegdheid om terugbetaling te 
gelasten van de winst die als gevolg van 
een geval van non-conformiteit is behaald;

m) de bevoegdheid om terugbetaling te 
gelasten van de winst die als gevolg van 
een geval van non-conformiteit is behaald
en van bedrijven te eisen dat zij de 
getroffen consumenten terugbetalen;

Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3 – letter n

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

n) de bevoegdheid om op grond van 
deze verordening genomen definitieve 
besluiten of definitieve maatregelen, door 
de marktdeelnemer gedane toezeggingen of 
genomen besluiten bekend te maken, 
waarbij ook de identiteit van de voor de 
non-conformiteit verantwoordelijke 
marktdeelnemer kan worden vermeld.

n) de bevoegdheid om op grond van 
deze verordening genomen definitieve 
besluiten of definitieve maatregelen, door 
de marktdeelnemer gedane toezeggingen of 
genomen besluiten bekend te maken, 
waarbij ook de identiteit van de voor de 
non-conformiteit verantwoordelijke 
marktdeelnemer kan worden vermeld, 
waarvoor de strengste garanties van 
vertrouwelijkheid en het beroeps- en 
handelsgeheim gelden, evenals de 
voorwaarden waarin wordt beschreven 
hoe de marktdeelnemer de door de 
consumenten geleden verliezen of schade 
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zal vergoeden.

Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De markttoezichtautoriteiten maken 
toezeggingen die zij van marktdeelnemers 
verkrijgen, de bijzonderheden van de 
corrigerende maatregelen die door 
marktdeelnemers op hun grondgebied 
worden genomen en de bijzonderheden van 
tijdelijke maatregelen die door de 
betrokken markttoezichtautoriteit worden 
genomen op grond van deze verordening, 
bekend.

4. De markttoezichtautoriteiten maken 
toezeggingen die zij van marktdeelnemers 
verkrijgen, de bijzonderheden van de 
corrigerende maatregelen die door 
marktdeelnemers op hun grondgebied 
worden genomen en de bijzonderheden van 
tijdelijke maatregelen die door de 
betrokken markttoezichtautoriteit worden 
genomen op grond van deze verordening, 
bekend, waarbij de strengste garanties van 
vertrouwelijkheid en beroeps- en 
handelsgeheim gelden.

Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De markttoezichtautoriteiten
oefenen hun bevoegdheden uit in 
overeenstemming met het 
evenredigheidsbeginsel.

5. De markttoezichtautoriteiten 
oefenen hun bevoegdheden uit in 
overeenstemming met het 
voorzorgsbeginsel en het 
evenredigheidsbeginsel.

Amendement 60

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De markttoezichtautoriteiten controleren 
op toereikende schaal en op passende wijze 
de kenmerken van producten door middel 
van een verificatie van de documenten en, 

De markttoezichtautoriteiten controleren 
op toereikende schaal en op passende 
wijze, in overeenstemming met de door de 
Commissie vastgestelde 
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zo nodig, fysieke en laboratoriumcontroles 
op basis van een representatief monster.

gemeenschappelijke methode, de 
kenmerken van producten door middel van 
een verificatie van de documenten en, zo 
nodig, fysieke en laboratoriumcontroles op 
basis van een representatief monster. De 
Commissie is bevoegd gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot vaststelling 
van minimumpercentages voor het aantal 
controles dat markttoezichtautoriteiten 
moeten uitvoeren op producten van 
verschillende productcategorieën 
overeenkomstig de door het EU-netwerk 
voor productconformiteit vastgestelde 
prioriteiten.

Amendement 61

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De markttoezichtautoriteiten nemen het 
vertrouwelijkheidsbeginsel in acht om 
overeenkomstig de nationale wetgeving
beroeps- en handelsgeheimen of
persoonsgegevens te beschermen, 
behoudens het vereiste dat informatie zo 
breed mogelijk openbaar moet worden 
gemaakt om de belangen van de 
eindgebruikers in de Unie te beschermen.

De markttoezichtautoriteiten waarborgen 
de striktste vertrouwelijkheid en het
beroeps- en handelsgeheim en bewaren
persoonsgegevens overeenkomstig de 
nationale wetgeving, behoudens het 
vereiste dat informatie zo breed mogelijk 
openbaar moet worden gemaakt om de 
belangen van de eindgebruikers in de Unie 
te beschermen.

Amendement 62

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De beslissing of een product al dan 
niet een ernstig risico met zich meebrengt, 
wordt genomen op basis van een passende 
risicobeoordeling die rekening houdt met 
de aard van het gevaar en de kans dat het 
zich voordoet. De mogelijkheid een hoger 
veiligheidsniveau te bereiken, of de 
beschikbaarheid van andere producten met 

2. De beslissing of een product al dan 
niet een ernstig risico met zich meebrengt, 
wordt genomen op basis van een passende 
risicobeoordeling die rekening houdt met 
de aard van het gevaar, de kans dat het zich 
voordoet en het voorzorgsbeginsel. In dit 
besluit wordt met name rekening 
gehouden met de gezondheidsdimensie 
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een lager risico, zijn geen gronden om 
ervan uit te gaan dat een product een 
ernstig risico met zich meebrengt.

van het risico. De mogelijkheid een hoger 
veiligheidsniveau te bereiken, of de 
beschikbaarheid van andere producten met 
een lager risico, zijn geen gronden om 
ervan uit te gaan dat een product een 
ernstig risico met zich meebrengt.

Amendement 63

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 4 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) zij voorzien de Commissie, met 
inbegrip van het bij artikel 31 opgerichte 
netwerk, en de lidstaten van onafhankelijk 
technisch of wetenschappelijk advies;

c) zij voorzien de Commissie, met 
inbegrip van het bij artikel 31 opgerichte 
netwerk, en de lidstaten van onafhankelijk 
technisch of wetenschappelijk advies, en 
signaleren nieuwe risico's op basis van de 
recentste wetenschappelijke kennis;

Amendement 64

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 4 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) zij fungeren als kenniscentra met 
betrekking tot bestaande en nieuwe 
risico's voor consumenten en het milieu, 
bijvoorbeeld met betrekking tot 
schadelijke chemische stoffen die als 
kankerverwekkend, mutageen en giftig 
voor de voortplanting aangemerkt zijn, of 
andere problematische stoffen in 
consumentenproducten;
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Amendement 65

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 4 – letter e ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e ter) zij fungeren als kenniscentrum 
met betrekking tot nieuwe risico's voor 
consumenten in verband met producten 
die met het internet kunnen worden 
verbonden;

Amendement 66

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 4 – letter e quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e quater) de testfaciliteiten van de Unie 
helpen de Commissie en de lidstaten 
voorts om gemeenschappelijke 
geavanceerde testmethoden te 
ontwikkelen; er worden nauwe 
betrekkingen tot stand gebracht tussen het 
Europees Agentschap voor chemische 
stoffen en de testfaciliteiten van de Unie 
die als kenniscentrum fungeren, om 
overlapping te voorkomen en te zorgen 
voor een optimale ondersteuning van de 
markttoezicht- en handhavingsactiviteiten 
van de lidstaten.

Amendement 67

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De markttoezichtautoriteiten 
houden bij de vaststelling van passende 
markttoezichtmaatregelen terdege 
rekening met de testresultaten, de analyse 
en de conclusies van de testfaciliteiten van 
de Unie.



AD\1158272NL.docx 35/43 PE620.896v02-00

NL

Amendement 68

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Op verzoek van een verzoekende 
autoriteit neemt de aangezochte autoriteit 
onverwijld alle noodzakelijke 
handhavingsmaatregelen om een geval van 
non-conformiteit te beëindigen, waarbij zij 
de haar krachtens deze verordening 
verleende bevoegdheden gebruikt.

1. Op verzoek van een verzoekende 
autoriteit of de Commissie of andere 
belanghebbenden die het nodige 
bewijsmateriaal betreffende non-
conformiteit leveren, neemt de 
aangezochte autoriteit onverwijld alle 
noodzakelijke handhavingsmaatregelen om 
een geval van non-conformiteit te 
beëindigen, waarbij zij de haar krachtens 
deze verordening verleende bevoegdheden 
gebruikt. Indien de aangezochte autoriteit 
niet optreedt, kan de Commissie zelf alle 
nodige handhavingsmaatregelen nemen.

Amendement 69

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 7 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt uiterlijk op 30 juni van 
elk jaar een verslag op met de door de 
lidstaten ingediende informatie over het 
voorgaande kalenderjaar. Het verslag 
wordt in het in artikel 34 bedoelde systeem 
bekendgemaakt.

De Commissie stelt uiterlijk op 30 juni van 
elk jaar een verslag en een samenvatting 
van dit verslag op met de door de lidstaten 
ingediende informatie over het voorgaande 
kalenderjaar. Het verslag wordt in het in 
artikel 34 bedoelde systeem 
bekendgemaakt.

Amendement 70

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 8 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de douaneautoriteiten van een 
lidstaat reden hebben om aan te nemen 
dat een marktdeelnemer het toegangspunt 
voor de producten die hij in de Unie 



PE620.896v02-00 36/43 AD\1158272NL.docx

NL

invoert naar een andere lidstaat heeft 
verplaatst omdat daar minder streng of 
stelselmatig wordt gecontroleerd, stellen 
zij hun collega's van die andere lidstaat in 
kennis van het risicoprofiel van de 
marktdeelnemer in kwestie en kunnen zij 
het EU-netwerk voor productconformiteit 
vragen toezicht op de bedoelde producten 
uit te oefenen.

Motivering

Het doel is te waarborgen dat uitsluitend veilige en conforme producten op de markt komen.

Amendement 71

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het product niet voorzien is van de 
in die harmonisatiewetgeving van de Unie 
voorgeschreven merktekens of etiketten;

b) het product niet voorzien is van de 
in die harmonisatiewetgeving van de Unie 
voorgeschreven merktekens of etiketten, en 
dit niet binnen een redelijke tijdspanne 
kan worden gecorrigeerd;

Amendement 72

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De markttoezichtautoriteiten 
behandelen producten die door een 
geautoriseerde marktdeelnemer, als 
bedoeld in artikel 38, lid 2, van 
Verordening (EU) nr. 952/2013, zijn 
aangegeven om in het vrije verkeer te 
worden gebracht en waarvan het in het 
vrije verkeer brengen overeenkomstig 
artikel 27, lid 1, van deze verordening is 
opgeschort, met voorrang.

1. De markttoezichtautoriteiten 
behandelen producten waarvan het in het 
vrije verkeer brengen overeenkomstig 
artikel 27, lid 1, van deze verordening is 
opgeschort, op dezelfde manier voor alle 
marktdeelnemers.
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Amendement 73

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De Commissie stelt 
belanghebbende partijen, waaronder 
consumentenorganisaties, in staat 
gestructureerde input te geven, met het 
oog op het helpen kiezen en prioritiseren 
van gemeenschappelijke, gelijktijdige 
toezichtactiviteiten.

Motivering

Consumentenorganisaties verrichten regelmatig vergelijkende producttests in laboratoria en 
dragen aldus bij aan het in kaart brengen van onveilige en non-conforme 
consumentenproducten. De bewijzen en de gegevens die zij op nationaal en Europees niveau 
bijeenbrengen, zouden kunnen bijdragen aan een betere werking van het EU-netwerk voor 
productconformiteit.

Amendement 74

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) toezicht op de activiteiten van 
markttoezichtautoriteiten en douane-
instanties om te waarborgen dat in de 
verschillende lidstaten dezelfde strenge 
controles worden verricht op 
geharmoniseerde en niet-
geharmoniseerde producten;

Amendement 75

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 1 – letter a ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a ter) vaststelling van een 
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gemeenschappelijke testmethode om de 
eenvormigheid van de door de lidstaten 
verrichte controles te verzekeren;

Amendement 76

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) organisatie van samenwerking en 
doeltreffende uitwisseling van informatie 
en beste praktijken tussen 
markttoezichtautoriteiten;

f) organisatie van samenwerking en 
bevordering van doeltreffende en 
regelmatige uitwisseling van informatie en 
beste praktijken tussen lidstaten en tussen 
markttoezichtautoriteiten, en tussen 
lidstaten en belanghebbenden;

Amendement 77

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 1 – letter m bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

m bis) het ontwikkelen van uniforme 
praktijken op het gebied van risicoanalyse 
en het vaststellen van verschillende 
risicocategorieën;

Amendement 78

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 1 – letter m ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

m ter) het uitoefenen van toezicht op het 
functioneren van de douaneautoriteiten 
en het nemen van maatregelen wanneer 
dat functioneren zou kunnen leiden tot 
aantasting van het gelijke speelveld voor 
conforme producenten in de Unie 
enerzijds en producenten uit derde landen 
die naar de Unie exporteren anderzijds, 
en wanneer sprake is van de praktijk 
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waarbij exporteurs uit derde landen 
producten importeren via toegangspunten 
waar minder stelselmatig of minder streng 
wordt gecontroleerd;

Amendement 79

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 1 – letter m quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

m quater) het presenteren van een 
jaarverslag aan het Europees Parlement 
over de activiteiten van het EUPC;

Amendement 80

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 1 – letter m quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

m quinquies) het vaststellen van 
procedures voor een pan-Europese 
geharmoniseerde gegevensbank voor het 
bijeenbrengen van gegevens over 
ongelukken of schade aan of aantasting 
van de gezondheid, de veiligheid en/of 
zekerheid van eindgebruikers of het 
milieu, en het eenvoudig toegankelijk 
maken van de informatie in die 
gegevensbank voor alle belanghebbenden.

Amendement 81

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie kan vertrouwelijke 
informatie in verband met markttoezicht 
uitwisselen met regelgevende instanties 
van derde landen of met internationale 
organisaties als zij met die instanties of 

1. De Commissie kan vertrouwelijke 
informatie in verband met markttoezicht 
uitwisselen met regelgevende instanties 
van derde landen of met internationale 
organisaties, waarbij de strengste 
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organisaties een op wederkerigheid 
gebaseerde vertrouwelijkheidsregeling 
heeft getroffen.

garanties van vertrouwelijkheid en 
beroeps- en handelsgeheim gelden.

Amendement 82

Voorstel voor een verordening
Artikel 61 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen voorschriften vast ten 
aanzien van de sancties die van toepassing 
zijn op overtredingen van de bepalingen 
van deze verordening die verplichtingen 
voor marktdeelnemers inhouden en op 
overtredingen van de bepalingen van de 
harmonisatiewetgeving van de Unie 
betreffende onder het toepassingsgebied 
van deze verordening vallende producten 
die verplichtingen voor marktdeelnemers 
inhouden, voor zover die wetgeving niet in 
sancties voorziet, en nemen alle nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat die 
sancties worden uitgevoerd. De sancties 
moeten doeltreffend, evenredig en 
afschrikkend zijn.

De Commissie stelt, samen met de 
lidstaten, voorschriften vast ten aanzien 
van de sancties die van toepassing zijn op 
overtredingen van de bepalingen van deze 
verordening die verplichtingen voor 
marktdeelnemers inhouden en op 
overtredingen van de bepalingen van de 
wetgeving van de Unie betreffende 
producten die verplichtingen voor 
marktdeelnemers inhouden, voor zover die 
wetgeving niet in sancties voorziet, en 
nemen alle nodige maatregelen om ervoor 
te zorgen dat die sancties worden 
uitgevoerd. De sancties moeten 
doeltreffend, evenredig en afschrikkend 
zijn.
De Commissie stelt ook de operationele 
regels die de lidstaten moeten volgen om 
tijdelijke maatregelen en corrigerende 
maatregelen te nemen ten aanzien van 
non-conforme producten en non-
conforme marktdeelnemers teneinde de 
consumenten snel te beschermen wanneer 
een risico wordt vastgesteld.

Amendement 83

Voorstel voor een verordening
Artikel 61 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de financiële situatie van kleine en 
middelgrote ondernemingen;

Schrappen
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Motivering

Dit criterium houdt geen verband met de evenredigheid van de aan de eindgebruikers of aan 
het milieu berokkende schade en dient derhalve niet op de eerste plaats te komen in het 
besluitvormingsproces ten aanzien van de sanctie.

Amendement 84

Voorstel voor een verordening
Artikel 61 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de aard, de ernst en de duur van de 
non-conformiteit, rekening houdend met de 
aan eindgebruikers berokkende schade;

b) de aard, de ernst en de duur van de 
non-conformiteit, rekening houdend met de 
aan eindgebruikers, aan het milieu of ten 
aanzien van de maatschappelijke en 
economische belangen berokkende 
schade;

Amendement 85

Voorstel voor een verordening
Artikel 61 – lid 2 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) de financiële situatie van kleine en 
middelgrote ondernemingen.
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