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Amendement 66
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Ter waarborging van het vrije verkeer 
van producten binnen de Unie moet ervoor 
worden gezorgd dat de producten voldoen 
aan eisen die een hoog beschermingsniveau 
bieden voor openbare belangen, zoals 
gezondheid en veiligheid in het algemeen, 
gezondheid en veiligheid op het werk, 
consumentenbescherming, 
milieubescherming en openbare veiligheid. 
Een krachtige handhaving van deze eisen is 
van essentieel belang voor de goede 
bescherming van deze belangen en voor de 
totstandbrenging van de voorwaarden voor 
loyale concurrentie op de goederenmarkt 
van de Unie. Er moeten bijgevolg regels 
worden vastgesteld inzake markttoezicht 
en inzake controles van producten die uit 
derde landen in de Unie worden 
binnengebracht.

(1) Ter waarborging van het vrije verkeer 
van producten binnen de Unie moet ervoor 
worden gezorgd dat de producten voldoen 
aan eisen die een hoog beschermingsniveau 
bieden voor openbare belangen, zoals 
gezondheid en veiligheid in het algemeen, 
gezondheid en veiligheid op het werk, 
consumentenbescherming, 
milieubescherming, intellectuele-
eigendomsrechten en openbare veiligheid. 
Een krachtige handhaving van deze eisen is 
van essentieel belang voor de goede 
bescherming van deze belangen en voor de 
totstandbrenging van de voorwaarden voor 
loyale concurrentie op de goederenmarkt 
van de Unie. Er moeten bijgevolg regels 
worden vastgesteld inzake markttoezicht 
en inzake controles van producten die uit 
derde landen in de Unie worden 
binnengebracht.

Or. de

Amendement 67
Constance Le Grip

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Ter waarborging van het vrije verkeer 
van producten binnen de Unie moet ervoor 
worden gezorgd dat de producten voldoen 
aan eisen die een hoog beschermingsniveau 
bieden voor openbare belangen, zoals 

(1) Ter waarborging van het vrije verkeer 
van producten binnen de Unie moet ervoor 
worden gezorgd dat de producten voldoen 
aan eisen die een hoog beschermingsniveau 
bieden voor openbare belangen, zoals 
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gezondheid en veiligheid in het algemeen, 
gezondheid en veiligheid op het werk, 
consumentenbescherming, 
milieubescherming en openbare veiligheid. 
Een krachtige handhaving van deze eisen is 
van essentieel belang voor de goede 
bescherming van deze belangen en voor de 
totstandbrenging van de voorwaarden voor 
loyale concurrentie op de goederenmarkt
van de Unie. Er moeten bijgevolg regels 
worden vastgesteld inzake markttoezicht
en inzake controles van producten die uit 
derde landen in de Unie worden 
binnengebracht.

gezondheid en veiligheid in het algemeen, 
gezondheid en veiligheid op het werk, 
eerlijke handel, consumentenbescherming, 
milieubescherming, bescherming van de 
intellectuele eigendom en openbare 
veiligheid. Een krachtige handhaving van 
deze eisen is van essentieel belang voor de 
goede bescherming van deze belangen en 
voor de totstandbrenging van de 
voorwaarden voor loyale concurrentie op 
de offline- en onlinegoederenmarkt van de 
Unie. Er moeten bijgevolg regels worden 
vastgesteld inzake toezicht op de fysieke 
en de digitale markt en inzake controles 
van producten die uit derde landen in de 
Unie worden binnengebracht.

Or. fr

Motivering

De interne markt omvat verscheidene distributiekanalen voor consumentenproducten. Zowel 
op de traditionele kanalen als op de onlinemarkten is doeltreffend markttoezicht nodig. De 
authenticiteit van een product garandeert de consument dat het veilig is en aan de 
voorschriften voldoet.

Amendement 68
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Bij deze verordening moeten bijgevolg 
de bepalingen van Verordening (EG) 
nr. 765/2008, Richtlijn 2001/95/EG en 
diverse sectorspecifieke 
harmonisatiewetgevingshandelingen van 
de Unie betreffende markttoezicht worden 
samengebracht in één enkele verordening 
die betrekking heeft op producten van 
zowel de geharmoniseerde als de niet-
geharmoniseerde gebieden van de 
Uniewetgeving, ongeacht of deze 
producten bestemd zijn voor gebruik of 

(8) Bij deze verordening moeten bijgevolg 
de bepalingen van Verordening (EG) 
nr. 765/2008, Richtlijn 2001/95/EG en 
diverse sectorspecifieke 
harmonisatiewetgevingshandelingen van 
de Unie betreffende markttoezicht worden 
samengebracht in één enkele verordening 
die betrekking heeft op producten van 
zowel de geharmoniseerde als de niet-
geharmoniseerde gebieden van de 
Uniewetgeving, ongeacht of deze 
producten bestemd zijn voor gebruik of 
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waarschijnlijk gebruik door consumenten 
of professionals.

waarschijnlijk gebruik door consumenten 
of professionals, en of ze offline dan wel 
online worden verkocht.

Or. en

Motivering

In de online- en de offlineomgeving zouden dezelfde regels inzake markttoezicht moeten 
gelden, om te voorkomen dat via de onlinemarkt onveilige producten de EU-markt 
binnenkomen. Daarom moeten de onder deze verordening vallende producten ongeacht het 
gebruikte distributiekanaal aan markttoezichtactiviteiten worden onderworpen.

Amendement 69
Constance Le Grip

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Bij deze verordening moeten bijgevolg 
de bepalingen van Verordening (EG) 
nr. 765/2008, Richtlijn 2001/95/EG en 
diverse sectorspecifieke 
harmonisatiewetgevingshandelingen van 
de Unie betreffende markttoezicht worden 
samengebracht in één enkele verordening 
die betrekking heeft op producten van 
zowel de geharmoniseerde als de niet-
geharmoniseerde gebieden van de 
Uniewetgeving, ongeacht of deze 
producten bestemd zijn voor gebruik of 
waarschijnlijk gebruik door consumenten 
of professionals.

(8) Bij deze verordening moeten bijgevolg 
de bepalingen van Verordening (EG) 
nr. 765/2008, Richtlijn 2001/95/EG en 
diverse sectorspecifieke 
harmonisatiewetgevingshandelingen van 
de Unie betreffende markttoezicht worden 
samengebracht in één enkele verordening 
die betrekking heeft op producten van 
zowel de geharmoniseerde als de niet-
geharmoniseerde gebieden van de 
Uniewetgeving, ongeacht of deze 
producten online verhandeld worden of
bestemd zijn voor gebruik of waarschijnlijk 
gebruik door consumenten of 
professionals.

Or. fr

Motivering

De interne markt omvat verscheidene distributiekanalen voor consumentenproducten. Zowel
op de traditionele kanalen als op de onlinemarkten is doeltreffend markttoezicht nodig.
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Amendement 70
Constance Le Grip

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) In deze verordening moet een 
alomvattend kader voor markttoezicht in de 
Unie worden vastgesteld. Er moet worden 
omschreven welke producten onder het 
toepassingsgebied ervan vallen en welke 
daarvan zijn uitgesloten, de lidstaten 
moeten worden verplicht om markttoezicht 
te organiseren en uit te voeren en om 
markttoezichtautoriteiten aan te wijzen en 
de bevoegdheden en taken ervan te 
omschrijven, en de lidstaten moeten 
worden belast met het opstellen van 
algemene en sectorspecifieke programma's 
voor markttoezicht.

(12) In deze verordening moet een 
alomvattend kader voor markttoezicht in de 
Unie worden vastgesteld. Er moet worden 
omschreven welke producten onder het 
toepassingsgebied ervan vallen en welke 
daarvan zijn uitgesloten, de lidstaten 
moeten worden verplicht om markttoezicht 
te organiseren en uit te voeren en om 
markttoezichtautoriteiten aan te wijzen en 
de bevoegdheden en taken ervan te 
omschrijven, en de lidstaten moeten 
worden belast met het opstellen van 
algemene en sectorspecifieke programma's 
voor toezicht op de fysieke en de digitale 
markt.

Or. fr

Motivering

De interne markt omvat verscheidene distributiekanalen voor consumentenproducten. Zowel 
op de traditionele kanalen als op de onlinemarkten is doeltreffend markttoezicht nodig.

Amendement 71
Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Om ervoor te zorgen dat het gehele 
markttoezichtsproces transparant is en 
gemakkelijk kan worden gevolgd door 
zowel de markttoezichtautoriteiten als de 
marktdeelnemers, moeten in de 
verordening alle chronologische stappen 
van dat proces duidelijk worden 

(14) Om ervoor te zorgen dat het gehele 
markttoezichtsproces transparant is en 
gemakkelijk kan worden gevolgd door 
zowel de markttoezichtautoriteiten als de 
marktdeelnemers, moeten in de 
verordening alle chronologische stappen 
van dat proces duidelijk worden 
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omschreven, vanaf het moment dat de 
markttoezichtautoriteiten een product 
identificeren dat volgens hen een risico kan 
vormen, tot de beoordeling van dat risico, 
de corrigerende maatregelen die de 
betrokken marktdeelnemer binnen een 
gestelde termijn moet nemen en de 
maatregelen die de 
markttoezichtautoriteiten zelf moeten 
nemen wanneer de betrokken 
marktdeelnemers in gebreke blijven of in 
dringende gevallen.

omschreven, vanaf het moment dat de 
markttoezichtautoriteiten een product 
identificeren dat volgens hen een risico kan 
vormen, tot de beoordeling van dat risico, 
de corrigerende maatregelen die degene die 
voor de eerste marktintroductie 
verantwoordelijk is binnen een gestelde 
termijn moet nemen en de maatregelen die 
de markttoezichtautoriteiten zelf moeten 
nemen wanneer degenen die voor de eerste 
marktintroductie verantwoordelijk zijn in 
gebreke blijven of in dringende gevallen.

Or. it

Amendement 72
Constance Le Grip

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Om ervoor te zorgen dat het gehele 
markttoezichtsproces transparant is en 
gemakkelijk kan worden gevolgd door 
zowel de markttoezichtautoriteiten als de 
marktdeelnemers, moeten in de 
verordening alle chronologische stappen 
van dat proces duidelijk worden 
omschreven, vanaf het moment dat de 
markttoezichtautoriteiten een product 
identificeren dat volgens hen een risico kan 
vormen, tot de beoordeling van dat risico, 
de corrigerende maatregelen die de 
betrokken marktdeelnemer binnen een 
gestelde termijn moet nemen en de 
maatregelen die de 
markttoezichtautoriteiten zelf moeten 
nemen wanneer de betrokken 
marktdeelnemers in gebreke blijven of in 
dringende gevallen.

(14) Om ervoor te zorgen dat het gehele 
markttoezichtsproces transparant is en 
gemakkelijk kan worden gevolgd door 
zowel de markttoezichtautoriteiten als de 
marktdeelnemers, moeten in de 
verordening alle chronologische stappen 
van dat proces duidelijk worden 
omschreven, vanaf het moment dat de 
markttoezichtautoriteiten een product 
identificeren dat volgens hen een risico kan 
vormen, tot de beoordeling van dat risico, 
de corrigerende maatregelen die de 
betrokken marktdeelnemer, in de fysieke 
en de digitale economie, binnen een 
gestelde termijn moet nemen en de 
maatregelen die de 
markttoezichtautoriteiten zelf moeten 
nemen wanneer de betrokken 
marktdeelnemers in gebreke blijven of in 
dringende gevallen.

Or. fr
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Motivering

De interne markt omvat verscheidene distributiekanalen voor consumentenproducten. Zowel 
op de traditionele kanalen als op de onlinemarkten is doeltreffend markttoezicht nodig.

Amendement 73
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Om ervoor te zorgen dat het gehele 
markttoezichtsproces transparant is en 
gemakkelijk kan worden gevolgd door 
zowel de markttoezichtautoriteiten als de 
marktdeelnemers, moeten in de 
verordening alle chronologische stappen 
van dat proces duidelijk worden 
omschreven, vanaf het moment dat de 
markttoezichtautoriteiten een product 
identificeren dat volgens hen een risico kan 
vormen, tot de beoordeling van dat risico, 
de corrigerende maatregelen die de 
betrokken marktdeelnemer binnen een 
gestelde termijn moet nemen en de 
maatregelen die de 
markttoezichtautoriteiten zelf moeten 
nemen wanneer de betrokken 
marktdeelnemers in gebreke blijven of in 
dringende gevallen.

(14) Om ervoor te zorgen dat het gehele 
markttoezichtsproces transparant is en 
gemakkelijk kan worden gevolgd door 
zowel de markttoezichtautoriteiten als de 
marktdeelnemers, moeten in de 
verordening alle chronologische stappen 
van dat proces duidelijk worden 
omschreven, vanaf het moment dat de 
markttoezichtautoriteiten een product 
identificeren dat volgens hen een risico kan 
vormen, tot de beoordeling van dat risico, 
de corrigerende maatregelen die degene die 
voor de eerste marktintroductie 
verantwoordelijk is binnen een gestelde 
termijn moet nemen en de maatregelen die 
de markttoezichtautoriteiten zelf moeten 
nemen wanneer degenen die voor de eerste 
marktintroductie verantwoordelijk zijn in 
gebreke blijven of in dringende gevallen.

Or. it

Amendement 74
Norica Nicolai

Voorstel voor een verordening
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Om het werk van de 
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markttoezichtautoriteiten te 
vergemakkelijken moeten 
marktdeelnemers alle documenten en 
informatie beschikbaar stellen die deze 
autoriteiten nodig hebben om hun 
activiteiten uit te voeren. 
Markttoezichtautoriteiten mogen alleen 
documenten en informatie verlangen 
waarover de betrokken marktdeelnemer 
naar verwachting beschikt conform zijn 
rol in de toeleveringsketen. 

Or. en

Motivering

Verduidelijking van de in artikel 8 opgenomen verplichtingen van marktdeelnemers.

Amendement 75
Preslav Borissov

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Markttoezicht moet zijn gebaseerd op 
de beoordeling van het aan een product 
verbonden risico en daarbij moet rekening 
worden gehouden met alle relevante 
gegevens. Een product dat valt onder 
harmonisatiewetgeving van de Unie die 
essentiële eisen bevat betreffende de 
bescherming van bepaalde openbare 
belangen, moet worden geacht geen risico 
voor die openbare belangen te vormen 
wanneer het voldoet aan die essentiële 
eisen.

(15) Markttoezicht moet zijn gebaseerd op 
de beoordeling van het aan een product 
verbonden risico en daarbij moet rekening 
worden gehouden met alle relevante 
gegevens. De methodiek en de criteria 
voor de risicobeoordeling moeten in alle 
lidstaten homogeen zijn om alle 
marktdeelnemers een gelijk speelveld te 
bieden. Een product dat valt onder 
harmonisatiewetgeving van de Unie die 
essentiële eisen bevat betreffende de 
bescherming van bepaalde openbare 
belangen, moet worden geacht geen risico 
voor die openbare belangen te vormen 
wanneer het voldoet aan die essentiële 
eisen.

Or. en
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Amendement 76
Constance Le Grip

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Markttoezicht moet zijn gebaseerd op 
de beoordeling van het aan een product 
verbonden risico en daarbij moet rekening 
worden gehouden met alle relevante 
gegevens. Een product dat valt onder 
harmonisatiewetgeving van de Unie die 
essentiële eisen bevat betreffende de 
bescherming van bepaalde openbare 
belangen, moet worden geacht geen risico 
voor die openbare belangen te vormen 
wanneer het voldoet aan die essentiële 
eisen.

(15) Markttoezicht moet zijn gebaseerd op 
de beoordeling van het aan een product 
verbonden risico, rekening houdend met 
alle relevante gegevens, en op het beginsel 
van de zorgplicht die op alle betrokken 
marktdeelnemers rust, ongeacht of de 
producten in kwestie online of offline 
verhandeld worden. Een product dat valt 
onder harmonisatiewetgeving van de Unie 
die essentiële eisen bevat betreffende de 
bescherming van bepaalde openbare 
belangen, moet worden geacht geen risico 
voor die openbare belangen te vormen 
wanneer het voldoet aan die essentiële 
eisen.

Or. fr

Motivering

De interne markt omvat verscheidene distributiekanalen voor consumentenproducten. Zowel 
op de traditionele kanalen als op de onlinemarkten is doeltreffend markttoezicht nodig.

Amendement 77
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) In dit verband moeten de lidstaten 
de consumenten bewust maken van hun 
recht om klachten in te dienen over 
kwesties in verband met productveiligheid 
en markttoezichtactiviteiten, en ervoor 
zorgen dat de rapportageprocedure 
gemakkelijk toegankelijk, vrij eenvoudig 



AM\1002709NL.doc 11/193 PE516.934v02-00

NL

en doeltreffend is. De Commissie moet 
verder onderzoeken of het mogelijk is om 
de indiening van dergelijke klachten in de 
hele Unie te harmoniseren, bijvoorbeeld 
door een centrale gegevensbank op te 
zetten waarin de door consumenten 
ingediende klachten kunnen worden 
opgeslagen, alsook om deze klachten 
openbaar te maken, met inachtneming 
van het recht van de betrokken 
marktdeelnemers op toetsing en 
weerwoord.

Or. en

Amendement 78
Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Voor de toepassing van deze 
verordening moet een risicobeoordeling 
worden uitgevoerd om de producten te 
identificeren die een ongunstige invloed 
kunnen hebben op de openbare belangen 
die worden beschermd door [Verordening 
(EU) nr. xxxx (betreffende de veiligheid 
van consumentenproducten)], 
sectorspecifieke harmonisatiewetgeving 
van de Unie en andere Uniewetgeving 
betreffende producten die onder deze 
verordening vallen. De risicobeoordeling 
moet, indien beschikbaar, gegevens 
bevatten over risico's die zich voorheen 
hebben gemanifesteerd met betrekking tot 
het betrokken product. Er moet ook 
rekening worden gehouden met alle 
maatregelen die door de betrokken 
marktdeelnemers zijn genomen ter 
beperking van de risico's. De bijzondere 
potentiële kwetsbaarheid van consumenten, 
in tegenstelling tot professionele 
gebruikers, moet in aanmerking worden 

(18) Voor de toepassing van deze 
verordening moet een risicobeoordeling 
worden uitgevoerd om de producten te 
identificeren die een ongunstige invloed 
kunnen hebben op de openbare belangen 
die worden beschermd door [Verordening 
(EU) nr. xxxx (betreffende de veiligheid 
van consumentenproducten)], 
sectorspecifieke harmonisatiewetgeving
van de Unie en andere Uniewetgeving 
betreffende producten die onder deze 
verordening vallen. De risicobeoordeling 
moet, indien beschikbaar, gegevens 
bevatten over risico's die zich voorheen 
hebben gemanifesteerd met betrekking tot 
het betrokken product. Er moet ook 
rekening worden gehouden met alle 
maatregelen die door de betrokken 
marktdeelnemers zijn genomen ter 
beperking van de risico's. De bijzondere 
potentiële kwetsbaarheid van consumenten, 
in tegenstelling tot professionele 
gebruikers, moet extra in aanmerking 
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genomen, net als de grotere kwetsbaarheid 
van bepaalde categorieën consumenten 
zoals kinderen, ouderen of gehandicapten.

worden genomen, net als de grotere 
kwetsbaarheid van bepaalde categorieën 
consumenten zoals kinderen, ouderen of 
gehandicapten.

Or. en

Amendement 79
Constance Le Grip

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Voor de toepassing van deze 
verordening moet een risicobeoordeling 
worden uitgevoerd om de producten te 
identificeren die een ongunstige invloed 
kunnen hebben op de openbare belangen 
die worden beschermd door [Verordening 
(EU) nr. xxxx (betreffende de veiligheid 
van consumentenproducten)], 
sectorspecifieke harmonisatiewetgeving 
van de Unie en andere Uniewetgeving 
betreffende producten die onder deze 
verordening vallen. De risicobeoordeling 
moet, indien beschikbaar, gegevens 
bevatten over risico's die zich voorheen 
hebben gemanifesteerd met betrekking tot 
het betrokken product. Er moet ook
rekening worden gehouden met alle 
maatregelen die door de betrokken 
marktdeelnemers zijn genomen ter 
beperking van de risico's. De bijzondere 
potentiële kwetsbaarheid van consumenten, 
in tegenstelling tot professionele 
gebruikers, moet in aanmerking worden 
genomen, net als de grotere kwetsbaarheid 
van bepaalde categorieën consumenten 
zoals kinderen, ouderen of gehandicapten.

(18) Voor de toepassing van deze 
verordening moet een risicobeoordeling 
worden uitgevoerd om de producten te 
identificeren die een ongunstige invloed 
kunnen hebben op de openbare belangen 
die worden beschermd door [Verordening 
(EU) nr. xxxx (betreffende de veiligheid 
van consumentenproducten)], 
sectorspecifieke harmonisatiewetgeving 
van de Unie en andere Uniewetgeving 
betreffende producten die onder deze 
verordening vallen. De risicobeoordeling 
moet, indien beschikbaar, gegevens 
bevatten over risico's die zich voorheen 
hebben gemanifesteerd met betrekking tot 
het betrokken product. Er moet ook 
rekening worden gehouden met alle 
maatregelen die door de betrokken 
marktdeelnemers uit hoofde van een 
zorgplicht zijn genomen ter beperking van 
de risico's. De bijzondere potentiële 
kwetsbaarheid van consumenten, in 
tegenstelling tot professionele gebruikers, 
moet in aanmerking worden genomen, net 
als de grotere kwetsbaarheid van bepaalde 
categorieën consumenten zoals kinderen, 
ouderen of gehandicapten.

Or. fr



AM\1002709NL.doc 13/193 PE516.934v02-00

NL

Amendement 80
Constance Le Grip

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Markttoezichtautoriteiten moeten de 
bevoegdheid krijgen om producten te 
vernietigen of onbruikbaar te maken of om 
de betrokken marktdeelnemer te gelasten 
ze te vernietigen wanneer zij dat 
noodzakelijk en evenredig achten om te 
verhinderen dat dergelijke producten 
verder gevaar opleveren.

(21) Markttoezichtautoriteiten moeten de 
bevoegdheid krijgen om producten te 
vernietigen of onbruikbaar te maken of om 
de betrokken online of offline actieve
marktdeelnemer te gelasten ze te 
vernietigen wanneer zij dat noodzakelijk en 
evenredig achten om te verhinderen dat 
dergelijke producten verder gevaar 
opleveren.

Or. fr

Motivering

De interne markt omvat verscheidene distributiekanalen voor consumentenproducten. Zowel 
op de traditionele kanalen als op de onlinemarkten is doeltreffend markttoezicht nodig.

Amendement 81
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Markttoezichtautoriteiten moeten de 
bevoegdheid krijgen om producten te 
vernietigen of onbruikbaar te maken of om 
de betrokken marktdeelnemer te gelasten 
ze te vernietigen wanneer zij dat 
noodzakelijk en evenredig achten om te 
verhinderen dat dergelijke producten 
verder gevaar opleveren.

(21) Markttoezichtautoriteiten moeten de 
bevoegdheid krijgen om producten te 
vernietigen of onbruikbaar te maken of om 
de betrokken marktdeelnemer te gelasten 
ze te vernietigen wanneer zij dat 
noodzakelijk en evenredig achten om te 
verhinderen dat dergelijke producten 
verder gevaar opleveren. Alle kosten in 
verband met deze maatregelen moeten 
voor rekening van de betrokken 
marktdeelnemer komen.

Or. en
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Amendement 82
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Er moet worden gezorgd voor een 
doeltreffende, snelle en accurate 
informatie-uitwisseling tussen de lidstaten 
onderling en tussen de lidstaten en de 
Commissie. Er moeten bijgevolg 
doeltreffende instrumenten worden 
vastgesteld voor die uitwisseling. Het 
systeem van de Unie voor snelle 
uitwisseling van informatie (RAPEX) heeft 
zijn doeltreffendheid bewezen. RAPEX 
maakt het mogelijk maatregelen te nemen 
in de gehele Unie met betrekking tot 
producten die een risico vormen dat verder 
reikt dan het grondgebied van een enkele 
lidstaat. Om onnodig dubbel werk te 
vermijden, moet dat systeem worden 
gebruikt voor alle door deze verordening 
voorgeschreven kennisgevingen met 
waarschuwing betreffende producten die 
een risico vormen.

(23) Er moet worden gezorgd voor een 
doeltreffende, snelle en accurate 
informatie-uitwisseling tussen de lidstaten 
onderling en tussen de lidstaten en de 
Commissie. Er moeten bijgevolg 
doeltreffende instrumenten worden 
vastgesteld voor die uitwisseling. Het 
systeem van de Unie voor snelle 
uitwisseling van informatie (RAPEX) heeft 
zijn doeltreffendheid bewezen. RAPEX 
maakt het mogelijk maatregelen te nemen 
in de gehele Unie met betrekking tot 
producten die een ernstig risico vormen dat 
verder reikt dan het grondgebied van een 
enkele lidstaat. Om onnodig dubbel werk te 
vermijden, moet dat systeem worden 
gebruikt voor alle door deze verordening 
voorgeschreven kennisgevingen met 
waarschuwing betreffende producten die 
een ernstig risico vormen.

Or. en

Motivering

In overeenstemming met de amendementen op de artikelen 19 en 20.

Amendement 83
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Er moet worden gezorgd voor een (23) Er moet worden gezorgd voor een 
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doeltreffende, snelle en accurate 
informatie-uitwisseling tussen de lidstaten 
onderling en tussen de lidstaten en de 
Commissie. Er moeten bijgevolg 
doeltreffende instrumenten worden 
vastgesteld voor die uitwisseling. Het 
systeem van de Unie voor snelle 
uitwisseling van informatie (RAPEX) heeft 
zijn doeltreffendheid bewezen. RAPEX 
maakt het mogelijk maatregelen te nemen 
in de gehele Unie met betrekking tot 
producten die een risico vormen dat verder 
reikt dan het grondgebied van een enkele 
lidstaat. Om onnodig dubbel werk te 
vermijden, moet dat systeem worden 
gebruikt voor alle door deze verordening 
voorgeschreven kennisgevingen met 
waarschuwing betreffende producten die 
een risico vormen.

doeltreffende, snelle en accurate 
informatie-uitwisseling tussen de lidstaten 
onderling en tussen de lidstaten en de 
Commissie. Er moeten bijgevolg 
doeltreffende instrumenten worden 
vastgesteld voor die uitwisseling. Het 
systeem van de Unie voor snelle 
uitwisseling van informatie (RAPEX) heeft 
zijn doeltreffendheid bewezen. RAPEX 
maakt het mogelijk maatregelen te nemen 
in de gehele Unie met betrekking tot 
producten die een risico vormen dat verder 
reikt dan het grondgebied van een enkele 
lidstaat. Om onnodig dubbel werk te 
vermijden, moet dat systeem worden 
gebruikt voor alle door deze verordening 
voorgeschreven kennisgevingen met 
waarschuwing betreffende producten die 
een risico vormen. RAPEX moet ook 
kennisgevingen betreffende met 
levensmiddelen in aanraking komende 
materialen omvatten, afkomstig van het 
RASFF-platform.

Or. en

Amendement 84
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Er moet een Europees forum voor 
markttoezicht worden opgericht dat bestaat 
uit vertegenwoordigers van de 
markttoezichtautoriteiten. Dat forum moet 
alle betrokken belanghebbenden, 
waaronder beroeps- en 
consumentenorganisaties, samenbrengen, 
om voordeel te halen uit beschikbare 
informatie over markttoezicht wanneer 
programma's voor markttoezicht worden 
opgesteld, uitgevoerd en geactualiseerd.

(27) Er moet een Europees forum voor 
markttoezicht worden opgericht dat bestaat 
uit vertegenwoordigers van de 
markttoezichtautoriteiten. Dat forum moet 
alle betrokken belanghebbenden, 
waaronder beroepsorganisaties en met 
name consumentenorganisaties, 
samenbrengen, om voordeel te halen uit 
beschikbare informatie over markttoezicht 
wanneer programma's voor markttoezicht 
worden opgesteld, uitgevoerd en 
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geactualiseerd.

Or. de

Amendement 85
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) In deze verordening moet een 
evenwicht worden gevonden tussen 
transparantie door vrijgave van zoveel 
mogelijk informatie aan het publiek en de 
vertrouwelijke behandeling van informatie, 
bijvoorbeeld met het oog op de 
bescherming van persoonsgegevens, de 
geheimhouding van bedrijfsgegevens of de 
bescherming van onderzoeken, conform de 
regels inzake vertrouwelijkheid van het 
toepasselijke nationale recht of, wat de 
Commissie betreft, Verordening (EG) 
nr. 1049/2001 van het Europees Parlement 
en de Raad van 30 mei 2001 inzake de 
toegang van het publiek tot documenten 
van het Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie. Richtlijn 95/46/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
24 oktober 1995 betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van 
persoonsgegevens en betreffende het vrije 
verkeer van die gegevens en 
Verordening (EG) nr. 45/2001 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
18 december 2000 betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van 
persoonsgegevens door de communautaire 
instellingen en organen en betreffende het 
vrije verkeer van die gegevens zijn in het 
kader van deze verordening van 
toepassing.

(30) In deze verordening moet een 
evenwicht worden gevonden tussen 
transparantie door vrijgave van zoveel 
mogelijk informatie aan het publiek en de 
vertrouwelijke behandeling van informatie, 
bijvoorbeeld met het oog op de 
geheimhouding van bedrijfsgegevens of de 
bescherming van onderzoeken, conform de 
regels inzake vertrouwelijkheid van het 
toepasselijke nationale recht of, wat de 
Commissie betreft, Verordening (EG) 
nr. 1049/2001 van het Europees Parlement 
en de Raad van 30 mei 2001 inzake de 
toegang van het publiek tot documenten 
van het Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie. Bovendien moeten bij deze 
verordening de beginselen inzake 
gegevensbescherming in acht worden 
genomen, zoals de vertrouwelijke 
behandeling van persoonsgegevens en de 
verplichting om de gegevens eerlijk en 
rechtmatig en voor specifieke doeleinden 
te verwerken, waarbij de kwaliteit ervan 
wordt gewaarborgd en de betrokkenen 
hun rechten kunnen uitoefenen. 
Richtlijn 95/46/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 
betreffende de bescherming van natuurlijke 
personen in verband met de verwerking 
van persoonsgegevens en betreffende het 
vrije verkeer van die gegevens en 
Verordening (EG) nr. 45/2001 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
18 december 2000 betreffende de 
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bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van 
persoonsgegevens door de communautaire 
instellingen en organen en betreffende het
vrije verkeer van die gegevens zijn in het 
kader van deze verordening van 
toepassing.

Or. en

Amendement 86
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) De lidstaten moeten de regels inzake 
de sancties die gelden voor inbreuken op 
deze verordening vaststellen en ervoor 
zorgen dat deze sancties worden toegepast. 
Die sancties moeten doeltreffend, 
evenredig en afschrikkend zijn.

(33) De lidstaten moeten de regels inzake 
de sancties die gelden voor inbreuken op 
deze verordening vaststellen en ervoor 
zorgen dat deze sancties worden toegepast. 
Die sancties moeten doeltreffend, 
evenredig en afschrikkend zijn. De hoogte 
ervan moet in verhouding staan tot de 
omzet van de betrokken producten in het 
laatste volledige jaar dat de inbreuk heeft 
geduurd, afhankelijk van de ernst, de 
duur en het opzettelijke of herhaalde 
karakter van de inbreuk. De sancties 
mogen in geen geval meer bedragen dan 
10 % van de totale omzet van de 
onderneming in het voorafgaande 
boekjaar. De lidstaten moeten worden 
aangespoord de opbrengst van deze 
sancties te besteden aan 
markttoezichtactiviteiten indien het 
nationale recht dit toestaat.

Or. en

Amendement 87
Matteo Salvini
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Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) De lidstaten moeten de regels inzake 
de sancties die gelden voor inbreuken op 
deze verordening vaststellen en ervoor 
zorgen dat deze sancties worden toegepast. 
Die sancties moeten doeltreffend, 
evenredig en afschrikkend zijn.

(33) De lidstaten moeten de regels inzake 
de sancties die gelden voor inbreuken op 
deze verordening vaststellen en ervoor 
zorgen dat deze sancties worden toegepast. 
Die sancties moeten doeltreffend, 
evenredig en afschrikkend zijn en voor de 
gehele Unie geharmoniseerde 
administratieve sancties omvatten.
Daartoe moet rekening worden gehouden 
met de ernst van de inbreuk, de omvang 
van de ondernemingen en met name de 
situatie van de kmo's, alsmede de rol die 
elk ervan in de toeleveringsketen vervult, 
met bijzondere aandacht voor de activiteit 
die de marktdeelnemer reëel in het 
productieproces uitvoert en zijn vermogen 
om de veiligheid van het product te 
beïnvloeden. De lidstaten moeten erop 
toezien dat de gezamenlijke opbrengst van 
deze administratieve sancties wordt 
besteed aan markttoezichtactiviteiten.

Or. it

Amendement 88
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) Markttoezicht moet minstens 
gedeeltelijk worden gefinancierd met 
vergoedingen die worden gevraagd van 
marktdeelnemers wanneer de 
markttoezichtautoriteiten de 
marktdeelnemers gelasten corrigerende 
maatregelen te nemen of wanneer die 
autoriteiten zelf maatregelen moeten 
nemen.

(34) Markttoezicht moet hoofdzakelijk 
door de lidstaten worden gefinancierd en 
slechts voor een klein gedeelte met de 
opbrengst van de sancties die worden 
opgelegd aan marktdeelnemers die voor 
de eerste marktintroductie 
verantwoordelijk zijn, wanneer de 
markttoezichtautoriteiten de 
marktdeelnemers gelasten corrigerende 
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maatregelen te nemen of wanneer die 
autoriteiten zelf maatregelen moeten 
nemen. Daarbij moet evenwel rekening 
worden gehouden met de omvang van de 
ondernemingen en met name de situatie 
van de kmo's, alsmede de rol die elk ervan 
in de toeleveringsketen vervult, met 
bijzondere aandacht voor de activiteit die 
de marktdeelnemer reëel in het 
productieproces uitvoert en zijn vermogen 
om de veiligheid van het product te 
beïnvloeden.

Or. it

Amendement 89
Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) Ter waarborging van eenvormige 
voorwaarden voor de uitvoering van deze
verordening, moeten aan de Commissie 
uitvoeringsbevoegdheden worden 
toegekend met betrekking tot eenvormige 
voorwaarden voor de uitvoering van 
controles afhankelijk van de betrokken 
productcategorieën of sectoren, waaronder 
de omvang van de uit te voeren controles 
en de geschiktheid van de te controleren 
monsters. Er moeten ook 
uitvoeringsbevoegdheden worden 
toegekend met betrekking tot de wijze 
waarop marktdeelnemers informatie 
verstrekken aan de 
markttoezichtautoriteiten en met 
betrekking tot de vaststelling van 
eenvormige voorwaarden om te bepalen in 
welke gevallen dergelijke informatie niet 
hoeft te worden verstrekt. Er moeten ook 
uitvoeringsbevoegdheden worden 
toegekend met betrekking tot de regelingen 
en procedures voor informatie-uitwisseling 

(38) Ter waarborging van eenvormige 
voorwaarden voor de uitvoering van deze 
verordening, moeten aan de Commissie 
uitvoeringsbevoegdheden worden 
toegekend met betrekking tot eenvormige 
voorwaarden voor de uitvoering van 
controles afhankelijk van de betrokken 
productcategorieën of sectoren, waaronder 
de omvang van de uit te voeren controles 
en de geschiktheid van de te controleren 
monsters. Er moeten ook 
uitvoeringsbevoegdheden worden 
toegekend met betrekking tot de wijze 
waarop marktdeelnemers informatie 
verstrekken aan de
markttoezichtautoriteiten en met 
betrekking tot de vaststelling van 
eenvormige voorwaarden om te bepalen in 
welke gevallen dergelijke informatie niet 
hoeft te worden verstrekt. Van een 
marktdeelnemer kan in elk geval geen 
andere informatie worden verlangd dan 
die waarover hij hoort te beschikken uit 
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via RAPEX en met betrekking tot de 
vaststelling van tijdelijke of permanente 
beperkende maatregelen voor het 
verhandelen van producten die een ernstig 
risico vormen, in voorkomend geval met 
vermelding van de door de lidstaten te 
nemen controlemaatregelen voor de 
effectieve tenuitvoerlegging van die 
maatregelen, voor zover er in andere 
Uniewetgeving geen specifieke procedure 
is vastgesteld om de betrokken risico's aan 
te pakken. Die bevoegdheden moeten 
worden uitgeoefend in overeenstemming 
met Verordening (EU) nr. 182/2011 van 
het Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van de algemene voorschriften 
en beginselen die van toepassing zijn op de 
wijze waarop de lidstaten de uitoefening 
van de uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren.

hoofde van de rol die hij in de 
toeleveringsketen vervult. Er moeten ook 
uitvoeringsbevoegdheden worden 
toegekend met betrekking tot de regelingen 
en procedures voor informatie-uitwisseling 
via Rapex en met betrekking tot de 
vaststelling van tijdelijke of permanente 
beperkende maatregelen voor het 
verhandelen van producten die een ernstig 
risico vormen, in voorkomend geval met 
vermelding van de door de lidstaten te 
nemen controlemaatregelen voor de 
effectieve tenuitvoerlegging van die 
maatregelen, voor zover er in andere 
Uniewetgeving geen specifieke procedure 
is vastgesteld om de betrokken risico's aan 
te pakken. Die bevoegdheden moeten 
worden uitgeoefend in overeenstemming 
met Verordening (EU) nr. 182/2011 van 
het Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van de algemene voorschriften 
en beginselen die van toepassing zijn op de 
wijze waarop de lidstaten de uitoefening 
van de uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren.

Or. it

Amendement 90
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) Ter waarborging van eenvormige 
voorwaarden voor de uitvoering van deze 
verordening, moeten aan de Commissie 
uitvoeringsbevoegdheden worden 
toegekend met betrekking tot eenvormige 
voorwaarden voor de uitvoering van 
controles afhankelijk van de betrokken 
productcategorieën of sectoren, waaronder 
de omvang van de uit te voeren controles 
en de geschiktheid van de te controleren 

(38) Ter waarborging van eenvormige 
voorwaarden voor de uitvoering van deze 
verordening, moeten aan de Commissie 
uitvoeringsbevoegdheden worden 
toegekend met betrekking tot eenvormige 
voorwaarden voor de uitvoering van 
controles afhankelijk van de betrokken 
productcategorieën of sectoren, waaronder 
de omvang van de uit te voeren controles 
en de geschiktheid van de te controleren 
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monsters. Er moeten ook 
uitvoeringsbevoegdheden worden 
toegekend met betrekking tot de wijze 
waarop marktdeelnemers informatie 
verstrekken aan de 
markttoezichtautoriteiten en met 
betrekking tot de vaststelling van 
eenvormige voorwaarden om te bepalen in 
welke gevallen dergelijke informatie niet 
hoeft te worden verstrekt. Er moeten ook 
uitvoeringsbevoegdheden worden 
toegekend met betrekking tot de regelingen 
en procedures voor informatie-uitwisseling 
via RAPEX en met betrekking tot de 
vaststelling van tijdelijke of permanente 
beperkende maatregelen voor het 
verhandelen van producten die een ernstig 
risico vormen, in voorkomend geval met 
vermelding van de door de lidstaten te 
nemen controlemaatregelen voor de 
effectieve tenuitvoerlegging van die 
maatregelen, voor zover er in andere 
Uniewetgeving geen specifieke procedure 
is vastgesteld om de betrokken risico's aan 
te pakken. Die bevoegdheden moeten 
worden uitgeoefend in overeenstemming 
met Verordening (EU) nr. 182/2011 van 
het Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van de algemene voorschriften 
en beginselen die van toepassing zijn op de 
wijze waarop de lidstaten de uitoefening 
van de uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren.

monsters. Er moeten ook 
uitvoeringsbevoegdheden worden 
toegekend met betrekking tot de wijze 
waarop marktdeelnemers informatie 
verstrekken aan de 
markttoezichtautoriteiten en met 
betrekking tot de vaststelling van 
eenvormige voorwaarden om te bepalen in 
welke gevallen dergelijke informatie niet 
hoeft te worden verstrekt. Van een 
marktdeelnemer kan in elk geval geen 
andere informatie worden verlangd dan 
die waarover hij hoort te beschikken uit 
hoofde van de rol die hij in de 
toeleveringsketen vervult. Er moeten ook 
uitvoeringsbevoegdheden worden 
toegekend met betrekking tot de regelingen 
en procedures voor informatie-uitwisseling 
via RAPEX en met betrekking tot de 
vaststelling van tijdelijke of permanente 
beperkende maatregelen voor het 
verhandelen van producten die een ernstig 
risico vormen, in voorkomend geval met 
vermelding van de door de lidstaten te 
nemen controlemaatregelen voor de 
effectieve tenuitvoerlegging van die 
maatregelen, voor zover er in andere 
Uniewetgeving geen specifieke procedure 
is vastgesteld om de betrokken risico's aan 
te pakken. Die bevoegdheden moeten 
worden uitgeoefend in overeenstemming 
met Verordening (EU) nr. 182/2011 van 
het Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van de algemene voorschriften 
en beginselen die van toepassing zijn op de 
wijze waarop de lidstaten de uitoefening 
van de uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren.

Or. it

Amendement 91
Constance Le Grip

Voorstel voor een verordening
Overweging 41
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41) Daar de doelstelling van deze 
verordening, namelijk door de vaststelling 
van een kader voor coherent markttoezicht 
in de Unie waarborgen dat zich in de 
handel bevindende producten waarop 
Uniewetgeving van toepassing is, een hoog 
niveau van bescherming van de gezondheid 
en veiligheid en van andere openbare 
belangen bieden zonder dat afbreuk wordt 
gedaan aan de werking van de interne 
markt, niet voldoende door de lidstaten kan 
worden verwezenlijkt aangezien daarvoor 
een verregaande samenwerking, interactie 
en eenvormigheid tussen alle bevoegde 
autoriteiten van alle lidstaten is vereist, en 
derhalve wegens de omvang en de 
gevolgen van het optreden beter door de 
Unie kan worden verwezenlijkt, kan de 
Unie, overeenkomstig het in artikel 5 van 
het Verdrag neergelegde 
subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. 
Overeenkomstig het in hetzelfde artikel 5 
neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat 
deze verordening niet verder dan nodig is 
om deze doelstelling te verwezenlijken.

(41) Daar de doelstelling van deze 
verordening, namelijk door de vaststelling 
van een kader voor coherent markttoezicht 
in de Unie waarborgen dat zich in de 
fysieke en de digitale handel bevindende 
producten waarop Uniewetgeving van 
toepassing is, een hoog niveau van 
bescherming van de gezondheid en 
veiligheid en van andere openbare 
belangen bieden zonder dat afbreuk wordt 
gedaan aan de werking van de fysieke en 
de digitale interne markt, niet voldoende 
door de lidstaten kan worden verwezenlijkt 
aangezien daarvoor een verregaande 
samenwerking, interactie en 
eenvormigheid tussen alle bevoegde 
autoriteiten van alle lidstaten is vereist, en 
derhalve wegens de omvang en de 
gevolgen van het optreden beter door de 
Unie kan worden verwezenlijkt, kan de 
Unie, overeenkomstig het in artikel 5 van 
het Verdrag neergelegde 
subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. 
Overeenkomstig het in hetzelfde artikel 5 
neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat 
deze verordening niet verder dan nodig is 
om deze doelstelling te verwezenlijken.

Or. fr

Motivering

De interne markt omvat verscheidene distributiekanalen voor consumentenproducten. Zowel 
op de traditionele kanalen als op de onlinemarkten is doeltreffend markttoezicht nodig.

Amendement 92
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een verordening
Overweging 42 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42 bis) Deze verordening dient te voldoen 
aan het voorzorgsbeginsel teneinde een 
hoog niveau van volksgezondheid, 
consumenten- en milieubescherming te 
waarborgen.

Or. es

Amendement 93
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Voorstel voor een verordening
Overweging 42 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42 ter) Deze verordening dient te voldoen 
aan het voorzorgsbeginsel teneinde een 
hoog niveau van volksgezondheid, 
consumenten- en milieubescherming te 
waarborgen.

Or. es

Amendement 94
Constance Le Grip

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In deze verordening wordt een kader 
vastgesteld dat het mogelijk maakt te 
verifiëren of producten voldoen aan strenge 
eisen inzake de gezondheid en veiligheid 
van personen in het algemeen, de 
gezondheid en veiligheid op het werk, 
consumentenbescherming, het milieu, de 
openbare veiligheid en andere openbare 
belangen.

In deze verordening wordt een kader 
vastgesteld dat het mogelijk maakt te 
verifiëren of online en offline verkrijgbare
producten voldoen aan strenge eisen inzake 
de gezondheid en veiligheid van personen 
in het algemeen, de gezondheid en 
veiligheid op het werk, eerlijke handel,
consumentenbescherming, het milieu, de 
bescherming van intellectuele-
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eigendomsrechten, de openbare veiligheid 
en andere openbare belangen.

Or. fr

Motivering

De interne markt omvat verscheidene distributiekanalen voor consumentenproducten. Zowel 
op de traditionele kanalen als op de onlinemarkten is doeltreffend markttoezicht nodig. De 
authenticiteit van een product garandeert de consument dat het veilig is en aan de 
voorschriften voldoet.

Amendement 95
Norica Nicolai

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In deze verordening wordt een kader 
vastgesteld dat het mogelijk maakt te 
verifiëren of producten voldoen aan strenge 
eisen inzake de gezondheid en veiligheid 
van personen in het algemeen, de 
gezondheid en veiligheid op het werk, 
consumentenbescherming, het milieu, de 
openbare veiligheid en andere openbare 
belangen.

In deze verordening wordt een kader 
vastgesteld dat het mogelijk maakt te 
verifiëren of zowel online als offline op de 
markt aangeboden producten voldoen aan 
strenge eisen inzake de gezondheid en 
veiligheid van personen in het algemeen, 
de gezondheid en veiligheid op het werk, 
consumentenbescherming, het milieu, de 
openbare veiligheid, het gelijke speelveld 
voor de marktdeelnemers en andere 
openbare belangen.

Or. en

Motivering

Er moet duidelijk worden gesteld dat deze verordening geldt voor producten die al in de 
handel zijn gebracht, daar conformiteitsbeoordelingsinstanties controles verrichten vooraleer 
bepaalde producten in de handel worden gebracht. Er mag geen onderscheid worden 
gemaakt naar gelang van het distributiekanaal. Bovendien bestaat een van de overkoepelende 
doelstellingen van deze verordening erin een gelijk speelveld voor de marktdeelnemers tot 
stand te brengen, waarvoor de markttoezichtautoriteiten moeten nagaan of aan de vereisten is 
voldaan, en vervolgactiviteiten moeten ondernemen.
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Amendement 96
Heide Rühle

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In deze verordening wordt een kader 
vastgesteld dat het mogelijk maakt te 
verifiëren of producten voldoen aan strenge 
eisen inzake de gezondheid en veiligheid 
van personen in het algemeen, de 
gezondheid en veiligheid op het werk, 
consumentenbescherming, het milieu, de 
openbare veiligheid en andere openbare 
belangen.

In deze verordening wordt een kader 
vastgesteld dat het mogelijk maakt te 
verifiëren of in de handel gebrachte of op 
de markt aangeboden producten voldoen 
aan strenge eisen inzake de gezondheid en 
veiligheid van personen in het algemeen, 
de gezondheid en veiligheid op het werk, 
consumentenbescherming, het milieu, de 
openbare veiligheid, een gelijk speelveld 
voor de marktdeelnemers en andere 
openbare belangen.

Or. en

Amendement 97
Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In deze verordening wordt een kader 
vastgesteld dat het mogelijk maakt te 
verifiëren of producten voldoen aan strenge 
eisen inzake de gezondheid en veiligheid 
van personen in het algemeen, de 
gezondheid en veiligheid op het werk, 
consumentenbescherming, het milieu, de 
openbare veiligheid en andere openbare 
belangen.

In deze verordening wordt een kader 
vastgesteld dat het mogelijk maakt te 
verifiëren of producten voldoen aan strenge 
eisen inzake de gezondheid en veiligheid 
van personen in het algemeen, de 
gezondheid en veiligheid op het werk, 
consumentenbescherming, het milieu, de 
openbare veiligheid en andere openbare 
belangen, alsmede de marktdeelnemers 
een gelijk speelveld te bieden.

Or. en
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Amendement 98
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In deze verordening wordt een kader 
vastgesteld dat het mogelijk maakt te 
verifiëren of producten voldoen aan strenge 
eisen inzake de gezondheid en veiligheid 
van personen in het algemeen, de 
gezondheid en veiligheid op het werk, 
consumentenbescherming, het milieu, de 
openbare veiligheid en andere openbare 
belangen.

In deze verordening wordt een kader 
vastgesteld dat het mogelijk maakt te 
verifiëren of producten voldoen aan strenge 
eisen inzake de gezondheid en veiligheid 
van personen in het algemeen, de 
gezondheid en veiligheid op het werk, 
consumentenbescherming, het milieu, de 
openbare veiligheid en andere openbare 
belangen en, in het algemeen, de 
overeenstemming met de wetgeving van de 
Unie.

Or. es

Amendement 99
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1) "product": een product verkregen door 
middel van een productieproces;

1) "product": een product dat in het kader 
van een handelsactiviteit tegen betaling of 
gratis wordt geleverd of beschikbaar 
gesteld;

Or. es

Motivering

Ter verduidelijking van het begrip "product". "Verkregen door middel van een 
productieproces" moet worden geschrapt, omdat er twijfels bestonden over de interpretatie 
van deze eis (in het geval van fabrieken, hout, enz.). Voorgesteld wordt een samenvatting op 
basis van de beschrijving zoals uiteengezet in de richtlijn inzake algemene productveiligheid 
(RAPV).
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Amendement 100
Constance Le Grip

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2) "op de markt aanbieden": het in het 
kader van een handelsactiviteit, al dan niet 
tegen betaling, verstrekken van een product 
met het oog op distributie, consumptie of 
gebruik op de markt van de Unie;

2) "op de markt aanbieden": het in het 
kader van een handelsactiviteit, al dan niet 
tegen betaling, verstrekken van een product 
met het oog op distributie, consumptie of 
gebruik op de fysieke en de digitale markt 
van de Unie;

Or. fr

Motivering

De interne markt omvat verscheidene distributiekanalen voor consumentenproducten. Zowel 
op de traditionele kanalen als op de onlinemarkten is doeltreffend markttoezicht nodig.

Amendement 101
Constance Le Grip

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3) "in de handel brengen": het voor het 
eerst in de Unie op de markt aanbieden van 
een product;

3) "in de handel brengen": het voor het 
eerst in de Unie op de fysieke en de 
digitale markt aanbieden van een product;

Or. fr

Motivering

De interne markt omvat verscheidene distributiekanalen voor consumentenproducten. Zowel 
op de traditionele kanalen als op de onlinemarkten is doeltreffend markttoezicht nodig.

Amendement 102
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann
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Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis) "als tussenpersoon optredende 
dienstverlener": een natuurlijke of 
rechtspersoon die het in de handel 
brengen of op de markt aanbieden van 
een product langs elektronische weg 
mogelijk maakt, bijvoorbeeld door 
platforms voor elektronische handel te 
exploiteren of websites te hosten;

Or. en

Motivering

Als tussenpersoon optredende dienstverleners, zoals online hosts en registrators, die 
marktdeelnemers uit derde landen elektronische platforms aanbieden om hun producten 
online te verkopen (zoals omschreven in het nieuwe artikel 3, punt 7 bis), zijn vaak op EU-
grondgebied gevestigd. Dergelijke tussenpersonen moeten net als andere marktdeelnemers 
worden verplicht met markttoezichtautoriteiten samen te werken en zo nodig corrigerende 
maatregelen te treffen om te voorkomen dat onveilige of anderszins niet-conforme producten 
online worden verkocht.

Amendement 103
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8) "marktdeelnemers": de fabrikant, de 
gemachtigde, de importeur en de 
distributeur;

8) "marktdeelnemers": de fabrikant, de 
gemachtigde, de importeur, de distributeur 
en de als tussenpersoon optredende 
dienstverlener;

Or. en

Motivering

Als tussenpersoon optredende dienstverleners, zoals online hosts en registrators, die 
marktdeelnemers uit derde landen elektronische platforms aanbieden om hun producten 
online te verkopen (zoals omschreven in het nieuwe artikel 3, punt 7 bis), zijn vaak op EU-
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grondgebied gevestigd. Dergelijke tussenpersonen moeten net als andere marktdeelnemers 
worden verplicht met markttoezichtautoriteiten samen te werken en zo nodig corrigerende 
maatregelen te treffen om te voorkomen dat onveilige of anderszins niet-conforme producten 
online worden verkocht.

Amendement 104
Constance Le Grip

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11) "markttoezicht": activiteiten en 
maatregelen van overheidsinstanties om 
ervoor te zorgen dat producten geen gevaar 
opleveren voor de gezondheid en 
veiligheid of andere aspecten van de 
bescherming van het openbaar belang en, 
in het geval van onder de 
harmonisatiewetgeving van de Unie 
vallende producten, voldoen aan de in die 
wetgeving opgenomen eisen;

11) "markttoezicht": activiteiten en 
maatregelen van overheidsinstanties om 
ervoor te zorgen dat producten, ongeacht 
of ze online of offline worden 
aangeboden, geen gevaar opleveren voor 
de gezondheid en veiligheid of andere 
aspecten van de bescherming van het 
openbaar belang en, in het geval van onder 
de harmonisatiewetgeving van de Unie 
vallende producten, voldoen aan de in die 
wetgeving opgenomen eisen;

Or. fr

Motivering

De interne markt omvat verscheidene distributiekanalen voor consumentenproducten. Zowel 
op de traditionele kanalen als op de onlinemarkten is doeltreffend markttoezicht nodig.

Amendement 105
Constance Le Grip

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

12) "markttoezichtautoriteit": de autoriteit 
of autoriteiten van een lidstaat 
verantwoordelijk voor het uitvoeren van 
markttoezicht op het eigen grondgebied;

12) "markttoezichtautoriteit": de autoriteit 
of autoriteiten van een lidstaat 
verantwoordelijk voor het uitvoeren van 
toezicht op de fysieke en de digitale markt
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op het eigen grondgebied;

Or. fr

Motivering

De interne markt omvat verscheidene distributiekanalen voor consumentenproducten. Zowel 
op de traditionele kanalen als op de onlinemarkten is doeltreffend markttoezicht nodig.

Amendement 106
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

12) "markttoezichtautoriteit": de autoriteit 
of autoriteiten van een lidstaat
verantwoordelijk voor het uitvoeren van 
markttoezicht op het eigen grondgebied;

12) "markttoezichtautoriteit": de autoriteit 
of autoriteiten van een lidstaat bevoegd om 
in deze verordening vastgestelde 
bevoegdheden uit te voeren;

Or. es

Motivering

De in deze verordening vastgestelde taken van de markttoezichtautoriteiten hebben niet 
uitsluitend betrekking op markttoezicht. Naast het uitvoeren van controles van producten 
dienen ze ook klachten te verzamelen, gebruikers te waarschuwen, gegevens in te voeren in 
het informatie- en communicatiesysteem voor markttoezicht (ICSMS), samen te werken met 
marktdeelnemers aan de opstelling van gedragscodes, enz. Ze hebben méér taken dan 
uitsluitend markttoezicht.

Amendement 107
Heide Rühle

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

12 bis) "niet-conform product": een 
product dat niet voldoet aan de daarop 
van toepassing zijnde voorschriften die 
zijn vastgelegd in harmonisatiewetgeving 
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van de Unie;

Or. en

Amendement 108
Ashley Fox

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 12 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

12 ter) "niet-conform product": een 
product dat niet voldoet aan de 
voorschriften van de Uniewetgeving;

Or. en

Amendement 109
Heide Rühle

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

13) "product dat een risico vormt": een 
product dat een ongunstige invloed kan 
hebben op de gezondheid en veiligheid van 
personen in het algemeen, de gezondheid 
en veiligheid op het werk, 
consumentenbescherming, het milieu en de 
openbare veiligheid alsook op andere 
openbare belangen, in een mate die verder 
gaat dan wat redelijk en aanvaardbaar 
wordt geacht bij normale of redelijkerwijs 
te verwachten omstandigheden van gebruik 
van het betrokken product, ook wat 
gebruiksduur en eventueel indienststelling, 
installatie en onderhoudseisen betreft;

13) "product dat een veiligheidsrisico
vormt": een product dat een ongunstige 
invloed kan hebben op de gezondheid en 
veiligheid van personen in het algemeen, 
de gezondheid en veiligheid op het werk, 
consumentenbescherming, het milieu en de 
openbare veiligheid alsook op andere 
openbare belangen, in een mate die verder 
gaat dan wat redelijk en aanvaardbaar 
wordt geacht bij normale of redelijkerwijs 
te verwachten omstandigheden van gebruik 
van het betrokken product, ook wat 
gebruiksduur en eventueel indienststelling, 
installatie en onderhoudseisen betreft;

Or. en
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Amendement 110
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

13) "product dat een risico vormt": een 
product dat een ongunstige invloed kan 
hebben op de gezondheid en veiligheid van 
personen in het algemeen, de gezondheid 
en veiligheid op het werk, 
consumentenbescherming, het milieu en de 
openbare veiligheid alsook op andere 
openbare belangen, in een mate die verder 
gaat dan wat redelijk en aanvaardbaar 
wordt geacht bij normale of redelijkerwijs 
te verwachten omstandigheden van gebruik 
van het betrokken product, ook wat 
gebruiksduur en eventueel indienststelling, 
installatie en onderhoudseisen betreft;

13) "product dat een veiligheidsrisico
vormt": een product dat een ongunstige 
invloed kan hebben op de gezondheid en 
veiligheid van personen in het algemeen, 
de gezondheid en veiligheid op het werk, 
consumentenbescherming, het milieu en de 
openbare veiligheid alsook op andere 
openbare belangen, in een mate die verder 
gaat dan wat redelijk en aanvaardbaar 
wordt geacht bij normale of redelijkerwijs 
te verwachten omstandigheden van gebruik 
van het betrokken product, ook wat 
gebruiksduur en eventueel indienststelling, 
installatie en onderhoudseisen betreft;

Or. en

Motivering

In de definitie moeten verschillende soorten risico's worden onderscheiden, daar in het kader 
van het markttoezicht producten van de EU-markt moeten worden geweerd die niet aan de 
EU-wetgeving voldoen. Niet-conforme producten kunnen ook onveilig zijn, maar zijn dat niet 
noodzakelijk.

Amendement 111
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

13) "product dat een risico vormt": een 
product dat een ongunstige invloed kan 
hebben op de gezondheid en veiligheid van 
personen in het algemeen, de gezondheid 
en veiligheid op het werk, 
consumentenbescherming, het milieu en de 

13) "product dat een veiligheidsrisico
vormt": een product dat een ongunstige 
invloed kan hebben op de gezondheid en 
veiligheid van personen in het algemeen, 
de gezondheid en veiligheid op het werk, 
consumentenbescherming, het milieu en de 
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openbare veiligheid alsook op andere 
openbare belangen, in een mate die verder 
gaat dan wat redelijk en aanvaardbaar 
wordt geacht bij normale of redelijkerwijs 
te verwachten omstandigheden van gebruik 
van het betrokken product, ook wat 
gebruiksduur en eventueel indienststelling, 
installatie en onderhoudseisen betreft;

openbare veiligheid alsook op andere 
openbare belangen, in een mate die verder 
gaat dan wat redelijk en aanvaardbaar 
wordt geacht bij normale of redelijkerwijs 
te verwachten omstandigheden van gebruik 
van het betrokken product, ook wat 
gebruiksduur en eventueel indienststelling, 
installatie en onderhoudseisen betreft;

Or. en

Amendement 112
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

13) "product dat een risico vormt": een 
product dat een ongunstige invloed kan 
hebben op de gezondheid en veiligheid van 
personen in het algemeen, de gezondheid 
en veiligheid op het werk, 
consumentenbescherming, het milieu en de 
openbare veiligheid alsook op andere 
openbare belangen, in een mate die verder 
gaat dan wat redelijk en aanvaardbaar 
wordt geacht bij normale of redelijkerwijs 
te verwachten omstandigheden van gebruik 
van het betrokken product, ook wat 
gebruiksduur en eventueel indienststelling, 
installatie en onderhoudseisen betreft;

13) "product dat een risico vormt": een 
product dat een ongunstige invloed kan 
hebben op de gezondheid en veiligheid van 
personen in het algemeen, de gezondheid 
en veiligheid op het werk, 
consumentenbescherming, het milieu en de 
openbare veiligheid, in een mate die verder 
gaat dan wat redelijk en aanvaardbaar 
wordt geacht bij normale of redelijkerwijs 
te verwachten omstandigheden van gebruik 
van het betrokken product, ook wat 
gebruiksduur en eventueel indienststelling, 
installatie en onderhoudseisen betreft;

Or. en

Motivering

Schrapping van "andere openbare belangen" verhoogt de rechtszekerheid daar onduidelijk is 
wat dit betekent.

Amendement 113
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab
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Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 13 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

13 bis) "product dat een risico op het 
gebied van regelgeving vormt": een 
product dat niet voldoet aan de vigerende 
Uniewetgeving;

Or. en

Motivering

In de definitie moeten verschillende soorten risico's worden onderscheiden, daar in het kader 
van het markttoezicht producten van de EU-markt moeten worden geweerd die niet aan de 
EU-wetgeving voldoen. Niet-conforme producten kunnen ook onveilig zijn, maar zijn dat niet 
noodzakelijk.

Amendement 114
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 13 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

13 ter) "product dat een risico op het 
gebied van regelgeving vormt": een 
product dat niet voldoet aan de vigerende 
Uniewetgeving;

Or. en

Amendement 115
Heide Rühle

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 13 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

13 quater) "product dat een risico op het 
gebied van regelgeving vormt": een 
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product dat niet voldoet aan de vigerende 
Uniewetgeving;

Or. en

Amendement 116
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 13 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

13 quinquies) "product waarbij een nieuw 
risico optreedt": een product dat niet 
onderworpen is aan geharmoniseerde 
EU-wetgeving en waarover gedegen 
wetenschappelijk bewijs bestaat dat het 
een nieuwsoortig of bekend risico inhoudt 
als het wordt verkocht voor gebruik onder 
nieuwe of onbekende omstandigheden 
waaraan de fabrikant niet heeft gedacht;

Or. en

Motivering

Markttoezichtautoriteiten moeten ook producten aanpakken die een nieuw risico inhouden. 
De voorgestelde definitie is bedoeld ter verduidelijking zodat ze gemakkelijk op een 
geharmoniseerde manier in de hele EU kan worden toegepast.

Amendement 117
Wim van de Camp

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

14) "product dat een ernstig risico vormt": 
een product dat een risico vormt waarbij 
een snel ingrijpen en een snelle follow-up 
vereist zijn, ook indien de gevolgen niet 
onmiddellijk intreden;

14) "product dat een ernstig risico vormt": 
een product dat een risico vormt waarbij 
een snel ingrijpen en een snelle follow-up 
vereist zijn, ook indien de gevolgen niet 
onmiddellijk intreden; een product dat niet 
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voldoet aan een fundamenteel voorschrift 
van de harmonisatiewetgeving van de 
Unie alsook een product dat niet voldoet 
aan de algemene veiligheidsvereiste zoals 
bepaald in het door de Commissie aan de 
normalisatieorganisatie verleende 
mandaat, wordt beschouwd als een 
product dat een ernstig risico vormt;

Or. en

Amendement 118
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

14) "product dat een ernstig risico vormt": 
een product dat een risico vormt waarbij 
een snel ingrijpen en een snelle follow-up 
vereist zijn, ook indien de gevolgen niet 
onmiddellijk intreden;

14) "product dat een ernstig risico vormt": 
een product dat een risico vormt waarbij 
een snel ingrijpen en een snelle follow-up 
vereist zijn, ook indien de gevolgen niet 
onmiddellijk intreden; een product dat niet 
voldoet aan een fundamenteel voorschrift 
van de harmonisatiewetgeving van de 
Unie alsook een product dat niet voldoet 
aan de algemene veiligheidsvereiste zoals 
bepaald in het door de Commissie aan de 
normalisatieorganisatie verleende 
mandaat, wordt beschouwd als een 
product dat een ernstig risico vormt;

Or. en

Amendement 119
Wim van de Camp

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

14 bis) "productmodellen": producten die 
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worden beschouwd niet helemaal 
identieke of soortgelijke essentiële 
kenmerken te vertonen, waarbij de 
eventuele verschillen het 
veiligheidsniveau niet beïnvloeden, tenzij 
de fabrikant en/of de importeur het 
tegendeel aantonen.

Or. en

Motivering

Het begrip "model" is een hoeksteen in het werk van markttoezichtautoriteiten. Tests en 
toezicht gebeuren aan de hand van modellen. Een aantal marktdeelnemers identificeren hun 
modellen echter niet of produceren talloze modellen van eigenlijk soortgelijke producten, wat 
het werk van de markttoezichtautoriteiten belemmert en hen ervan weerhoudt controles uit te 
voeren daar zij daardoor veel meer middelen nodig hebben.

Amendement 120
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 14 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

14 ter) "productmodellen": producten die 
worden beschouwd niet helemaal 
identieke of soortgelijke essentiële 
kenmerken te vertonen, waarbij de 
eventuele verschillen het 
veiligheidsniveau niet beïnvloeden, tenzij 
de fabrikant en/of de importeur het 
tegendeel aantonen.

Or. en

Motivering

Het begrip "model" is een hoeksteen in het werk van markttoezichtautoriteiten. Tests en 
toezicht gebeuren aan de hand van modellen. Een aantal marktdeelnemers identificeren hun 
modellen echter niet of produceren talloze modellen van eigenlijk soortgelijke producten, wat
het werk van de markttoezichtautoriteiten belemmert en hen ervan weerhoudt controles uit te 
voeren daar zij daardoor veel meer middelen nodig hebben.
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Amendement 121
Preslav Borissov

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 14 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

14 quater) "productmodel": een product 
dat representatief wordt geacht voor een 
afzonderlijke groep producten met 
soortgelijke essentiële kenmerken, waarbij 
eventuele verschillen het 
veiligheidsniveau niet beïnvloeden;

Or. en

Motivering

Het begrip "model" is essentieel voor het werk van markttoezichtautoriteiten. Dit moet hen 
helpen producten beter te identificeren wanneer ze tests uitvoeren.

Amendement 122
Heide Rühle

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

18) "harmonisatiewetgeving van de Unie": 
alle wetgeving van de Unie die de 
voorwaarden voor het verhandelen van 
producten harmoniseert;

18) "harmonisatiewetgeving van de Unie": 
alle wetgeving van de Unie die de 
voorwaarden voor het verhandelen van 
producten harmoniseert; zij bevat de 
fundamentele voorschriften waaraan 
producten moeten voldoen om in de Unie 
in de handel te worden gebracht;

Or. en

Amendement 123
Constance Le Grip
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Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

18) "harmonisatiewetgeving van de Unie": 
alle wetgeving van de Unie die de 
voorwaarden voor het verhandelen van 
producten harmoniseert;

18) "harmonisatiewetgeving van de Unie": 
alle wetgeving van de Unie die de 
voorwaarden voor het online en offline op 
de markt aanbieden van producten 
harmoniseert;

Or. fr

Amendement 124
Heide Rühle

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het markttoezicht wordt georganiseerd 
en uitgevoerd conform deze verordening 
om ervoor te zorgen dat producten die een 
risico vormen in de Unie niet op de markt 
worden aangeboden en dat wanneer 
dergelijke producten op de markt zijn 
aangeboden, doeltreffende maatregelen 
worden genomen om het aan het product 
verbonden risico weg te nemen.

2. Het markttoezicht wordt georganiseerd 
en uitgevoerd conform deze verordening 
om ervoor te zorgen dat producten die niet
in overeenstemming zijn met de vigerende 
Uniewetgeving en een risico vormen in de 
Unie niet op de markt worden aangeboden 
en dat wanneer dergelijke producten op de 
markt zijn aangeboden, doeltreffende en 
evenredige maatregelen worden genomen 
om het aan het product verbonden risico 
weg te nemen of een einde te maken aan 
de non-conformiteit ervan.

Or. en

Amendement 125
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het markttoezicht wordt georganiseerd 
en uitgevoerd conform deze verordening 
om ervoor te zorgen dat producten die een 
risico vormen in de Unie niet op de markt 
worden aangeboden en dat wanneer 
dergelijke producten op de markt zijn 
aangeboden, doeltreffende maatregelen 
worden genomen om het aan het product 
verbonden risico weg te nemen.

2. Het markttoezicht wordt georganiseerd 
en uitgevoerd conform deze verordening 
om ervoor te zorgen dat producten die een 
risico vormen, en producten die niet in 
overeenstemming zijn met de vigerende 
Uniewetgeving, in de Unie niet op de 
markt worden aangeboden en dat wanneer 
dergelijke producten op de markt zijn 
aangeboden, doeltreffende maatregelen 
worden genomen om het aan het product 
verbonden risico weg te nemen en een 
einde te maken aan de non-conformiteit 
ervan.

Or. en

Amendement 126
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het markttoezicht wordt georganiseerd 
en uitgevoerd conform deze verordening 
om ervoor te zorgen dat producten die een 
risico vormen in de Unie niet op de markt 
worden aangeboden en dat wanneer 
dergelijke producten op de markt zijn 
aangeboden, doeltreffende maatregelen 
worden genomen om het aan het product 
verbonden risico weg te nemen.

2. Het markttoezicht wordt georganiseerd 
en uitgevoerd conform deze verordening 
om ervoor te zorgen dat producten die een 
risico vormen, en producten die niet in 
overeenstemming zijn met de vigerende 
Uniewetgeving, in de Unie niet op de 
markt worden aangeboden en dat wanneer 
dergelijke producten op de markt zijn 
aangeboden, doeltreffende maatregelen 
worden genomen om het aan het product 
verbonden risico weg te nemen en een 
einde te maken aan de non-conformiteit 
ervan.

Or. en
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Amendement 127
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het markttoezicht wordt georganiseerd 
en uitgevoerd conform deze verordening 
om ervoor te zorgen dat producten die een 
risico vormen in de Unie niet op de markt 
worden aangeboden en dat wanneer 
dergelijke producten op de markt zijn 
aangeboden, doeltreffende maatregelen 
worden genomen om het aan het product 
verbonden risico weg te nemen.

2. Het markttoezicht wordt georganiseerd 
en uitgevoerd conform deze verordening 
om ervoor te zorgen dat producten die een 
risico vormen en, in het algemeen, 
producten die niet in overeenstemming 
zijn met de vigerende Uniewetgeving, in 
de Unie niet op de markt worden 
aangeboden en dat wanneer dergelijke 
producten op de markt zijn aangeboden, 
doeltreffende maatregelen worden 
genomen om het aan het product 
verbonden risico weg te nemen en een 
einde te maken aan de non-conformiteit 
ervan.

Or. es

Motivering

Het markttoezicht dient ook betrekking te hebben op niet-conforme producten die geen risico 
vormen.

Amendement 128
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het markttoezicht wordt georganiseerd 
en uitgevoerd conform deze verordening 
om ervoor te zorgen dat producten die een 
risico vormen in de Unie niet op de markt 
worden aangeboden en dat wanneer 
dergelijke producten op de markt zijn 
aangeboden, doeltreffende maatregelen 
worden genomen om het aan het product 

2. Het markttoezicht wordt georganiseerd 
en uitgevoerd conform deze verordening 
om ervoor te zorgen dat producten die een 
risico vormen en, in het algemeen, 
producten die niet in overeenstemming 
zijn met de vigerende Uniewetgeving, in 
de Unie niet op de markt worden 
aangeboden en dat wanneer dergelijke 
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verbonden risico weg te nemen. producten op de markt zijn aangeboden, 
doeltreffende maatregelen worden 
genomen om het aan het product 
verbonden risico weg te nemen en een 
einde te maken aan de non-conformiteit 
ervan.

Or. es

Amendement 129
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De uitvoering van activiteiten inzake 
markttoezicht en van controles aan de 
buitengrenzen wordt gemonitord door de 
lidstaten, die elk jaar bij de Commissie 
verslag uitbrengen over deze activiteiten 
en controles. De verstrekte informatie 
omvat statistieken over het aantal 
uitgevoerde controles en wordt aan alle 
lidstaten meegedeeld. De lidstaten kunnen 
een samenvatting van de resultaten 
toegankelijk maken voor het publiek.

Schrappen

Or. de

Motivering

Er bestaat al een informatie- en communicatiesysteem voor markttoezicht (ICSMS). Nog meer 
controletaken voor de lidstaten zou door tijdgebrek ten koste van de controlekwaliteit gaan.

Amendement 130
Franz Obermayr

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De uitvoering van activiteiten inzake 
markttoezicht en van controles aan de 
buitengrenzen wordt gemonitord door de 
lidstaten, die elk jaar bij de Commissie 
verslag uitbrengen over deze activiteiten en 
controles. De verstrekte informatie omvat 
statistieken over het aantal uitgevoerde 
controles en wordt aan alle lidstaten 
meegedeeld. De lidstaten kunnen een 
samenvatting van de resultaten 
toegankelijk maken voor het publiek.

3. De uitvoering van activiteiten inzake 
markttoezicht en van controles aan de 
buitengrenzen wordt gemonitord door de 
lidstaten, die elk jaar bij de Commissie 
verslag uitbrengen over deze activiteiten en 
controles. De verstrekte informatie omvat 
statistieken over het aantal uitgevoerde 
controles, het daaraan gerelateerde aantal 
niet-conforme producten alsmede aantal 
en aard van de naar aanleiding daarvan 
geïnitieerde corrigerende maatregelen, en 
wordt aan alle lidstaten meegedeeld. De 
lidstaten maken een samenvatting van de 
resultaten en statistieken toegankelijk voor 
het publiek.

Or. de

Amendement 131
Ashley Fox

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De uitvoering van activiteiten inzake 
markttoezicht en van controles aan de 
buitengrenzen wordt gemonitord door de 
lidstaten, die elk jaar bij de Commissie 
verslag uitbrengen over deze activiteiten en 
controles. De verstrekte informatie omvat
statistieken over het aantal uitgevoerde 
controles en wordt aan alle lidstaten 
meegedeeld. De lidstaten kunnen een
samenvatting van de resultaten 
toegankelijk maken voor het publiek.

3. De uitvoering van activiteiten inzake 
markttoezicht en van controles aan de 
buitengrenzen wordt gemonitord door de 
lidstaten, die om de drie jaar bij de
Commissie verslag uitbrengen over deze 
activiteiten en controles. De Commissie 
deelt deze informatie aan alle lidstaten 
mee. Een samenvatting van deze 
informatie kan aan het publiek ter 
beschikking worden gesteld.

Or. en
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Amendement 132
Preslav Borissov

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De uitvoering van activiteiten inzake 
markttoezicht en van controles aan de 
buitengrenzen wordt gemonitord door de 
lidstaten, die elk jaar bij de Commissie 
verslag uitbrengen over deze activiteiten en 
controles. De verstrekte informatie omvat 
statistieken over het aantal uitgevoerde 
controles en wordt aan alle lidstaten 
meegedeeld. De lidstaten kunnen een 
samenvatting van de resultaten
toegankelijk maken voor het publiek.

3. De uitvoering van activiteiten inzake 
markttoezicht en van controles aan de 
buitengrenzen wordt gemonitord door de 
lidstaten, die elk jaar bij de Commissie 
verslag uitbrengen over deze activiteiten en 
controles. De verstrekte informatie omvat 
statistieken over het aantal uitgevoerde 
controles van elke soort en de resultaten 
ervan. Deze statistieken worden aan alle 
lidstaten meegedeeld en toegankelijk
gemaakt voor het publiek.

Or. en

Amendement 133
Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De uitvoering van activiteiten inzake 
markttoezicht en van controles aan de 
buitengrenzen wordt gemonitord door de 
lidstaten, die elk jaar bij de Commissie 
verslag uitbrengen over deze activiteiten en 
controles. De verstrekte informatie omvat 
statistieken over het aantal uitgevoerde 
controles en wordt aan alle lidstaten 
meegedeeld. De lidstaten kunnen een 
samenvatting van de resultaten 
toegankelijk maken voor het publiek.

3. De uitvoering van activiteiten inzake 
markttoezicht en van controles aan de 
buitengrenzen wordt gemonitord door de 
lidstaten, die elk jaar bij de Commissie 
verslag uitbrengen over deze activiteiten en 
controles. De verstrekte informatie omvat 
statistieken over het aantal uitgevoerde 
controles van elke soort en de resultaten 
ervan. Deze statistieken worden aan alle 
lidstaten meegedeeld en aan het publiek
ter beschikking gesteld.

Or. en
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Amendement 134
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De uitvoering van activiteiten inzake 
markttoezicht en van controles aan de 
buitengrenzen wordt gemonitord door de 
lidstaten, die elk jaar bij de Commissie 
verslag uitbrengen over deze activiteiten en 
controles. De verstrekte informatie omvat 
statistieken over het aantal uitgevoerde 
controles en wordt aan alle lidstaten 
meegedeeld. De lidstaten kunnen een 
samenvatting van de resultaten 
toegankelijk maken voor het publiek.

3. De uitvoering van activiteiten inzake 
markttoezicht en van controles aan de 
buitengrenzen wordt gemonitord door de 
lidstaten, die elk jaar bij de Commissie 
verslag uitbrengen over deze activiteiten en 
controles. De verstrekte informatie omvat 
statistieken over het aantal uitgevoerde 
controles en wordt via de Commissie aan 
alle lidstaten meegedeeld.

Or. es

Amendement 135
Constance Le Grip

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De uitvoering van activiteiten inzake 
markttoezicht en van controles aan de 
buitengrenzen wordt gemonitord door de 
lidstaten, die elk jaar bij de Commissie 
verslag uitbrengen over deze activiteiten en 
controles. De verstrekte informatie omvat 
statistieken over het aantal uitgevoerde 
controles en wordt aan alle lidstaten 
meegedeeld. De lidstaten kunnen een 
samenvatting van de resultaten 
toegankelijk maken voor het publiek.

3. De uitvoering van activiteiten inzake 
markttoezicht en van controles aan de 
buitengrenzen wordt gemonitord door de 
lidstaten, die elk jaar bij de Commissie 
verslag uitbrengen over deze activiteiten en 
controles en de toegepaste 
controlemethoden. De verstrekte 
informatie omvat statistieken over het 
aantal uitgevoerde controles en wordt aan 
alle lidstaten meegedeeld. De lidstaten 
kunnen een samenvatting van de resultaten 
toegankelijk maken voor het publiek.

Or. fr
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Amendement 136
Ashley Fox

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De resultaten van de in lid 3 bedoelde 
monitoring en beoordeling van de 
markttoezichtactiviteiten worden 
elektronisch en eventueel op andere wijze 
ter beschikking gesteld van het publiek.

Schrappen

Or. en

Amendement 137
Franz Obermayr

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De resultaten van de in lid 3 bedoelde 
monitoring en beoordeling van de 
markttoezichtactiviteiten worden 
elektronisch en eventueel op andere wijze 
ter beschikking gesteld van het publiek.

4. De resultaten van de in lid 3 bedoelde 
monitoring en beoordeling van de 
markttoezichtactiviteiten worden 
elektronisch en eventueel op andere wijze 
ter beschikking gesteld van het publiek. Dit 
geschiedt binnen drie maanden na de 
doorgifte aan de andere lidstaten.

Or. de

Amendement 138
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De resultaten van de in lid 3 bedoelde 
monitoring en beoordeling van de 

4. De lidstaten stellen een samenvatting 
van hun resultaten van de in lid 3 bedoelde 
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markttoezichtactiviteiten worden
elektronisch en eventueel op andere wijze 
ter beschikking gesteld van het publiek.

monitoring en beoordeling van de 
markttoezichtactiviteiten elektronisch en
eventueel op andere wijze ter beschikking 
van het publiek.

Or. es

Motivering

De Commissie dient de informatie betreffende de controles aan de lidstaten mee te delen. Het 
lijkt alsof er geen verschil bestaat tussen de informatie die ter beschikking van het publiek 
wordt gesteld in punt 3 en de informatie in punt 4. Daarom wordt voorgesteld deze punten 
met elkaar te verbinden.

Amendement 139
Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat richt 
markttoezichtautoriteiten op of wijst die 
aan en omschrijft hun taken, 
bevoegdheden en organisatie.

1. Elke lidstaat richt 
markttoezichtautoriteiten op of wijst die 
aan.

Or. en

Amendement 140
Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De markttoezichtautoriteiten krijgen de 
bevoegdheden, gelden en middelen om hun 
taken naar behoren uit te voeren.

2. De markttoezichtautoriteiten krijgen de 
bevoegdheden, gelden en middelen om hun 
taken naar behoren en volledig uit te 
voeren.

Or. en
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Amendement 141
Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Elke lidstaat stelt passende
mechanismen in om ervoor te zorgen dat 
de markttoezichtautoriteiten die door hem 
zijn opgericht of aangewezen, informatie 
uitwisselen, samenwerken en hun 
werkzaamheden coördineren zowel onder 
elkaar als met de autoriteiten die belast zijn 
met de controle van producten aan de 
buitengrenzen van de Unie.

3. Elke lidstaat stelt toereikende en 
alomvattende mechanismen in om ervoor 
te zorgen dat de markttoezichtautoriteiten
die door hem zijn opgericht of 
aangewezen, informatie uitwisselen, 
samenwerken en hun werkzaamheden 
coördineren zowel onder elkaar als met de 
autoriteiten die belast zijn met de controle 
van producten aan de buitengrenzen van de 
Unie.

Or. en

Amendement 142
Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten lichten het publiek in over 
het bestaan, de verantwoordelijkheden en 
de identiteit van de nationale 
markttoezichtautoriteiten, alsmede over de 
wijze waarop met deze autoriteiten contact 
kan worden opgenomen.

5. De lidstaten lichten het publiek in over 
het bestaan, de verantwoordelijkheden, de 
bevoegdheden, de beschikbare middelen, 
de samenwerkingsmechanismen en de 
identiteit van de nationale 
markttoezichtautoriteiten, alsmede over de 
wijze waarop met deze autoriteiten contact 
kan worden opgenomen.

Or. en

Amendement 143
Sirpa Pietikäinen
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Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De markttoezichtautoriteiten controleren 
op toereikende schaal en met een passende 
frequentie de kenmerken van producten 
door middel van een verificatie van 
documenten en, zo nodig, fysieke en 
laboratoriumcontroles op basis van 
geschikte monsters. Zij registreren die 
controles in het in artikel 21 bedoelde 
informatie- en communicatiesysteem voor 
markttoezicht.

1. De markttoezichtautoriteiten 
organiseren hun activiteiten zodanig dat 
een optimale doeltreffendheid kan worden 
bereikt. Zij controleren op toereikende 
schaal en met een passende frequentie de 
kenmerken van producten door middel van 
een verificatie van documenten en, zo 
nodig, fysieke en laboratoriumcontroles op 
basis van geschikte monsters. Afgezien van 
deze traditionele 
marktbemonsteringsmechanismen gaan 
de markttoezichtautoriteiten in 
voorkomend geval over tot de proactieve 
controle van processen in de 
toeleveringsketen bij entiteiten die 
betrokken zijn bij de fabricage, de invoer 
en vermarkting van en de handel en 
kleinhandel in consumentenproducten.
Zij registreren die controles in het in 
artikel 21 bedoelde informatie- en 
communicatiesysteem voor markttoezicht.

Or. en

Amendement 144
Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De markttoezichtautoriteiten controleren 
op toereikende schaal en met een passende 
frequentie de kenmerken van producten 
door middel van een verificatie van 
documenten en, zo nodig, fysieke en 
laboratoriumcontroles op basis van 
geschikte monsters. Zij registreren die 
controles in het in artikel 21 bedoelde 

1. De markttoezichtautoriteiten controleren
– ongeacht de gebruikte 
distributiekanalen en 
verkooptechnieken – op toereikende schaal 
en met een passende frequentie de 
kenmerken van producten door middel van 
een verificatie van documenten en, zo 
nodig, fysieke en laboratoriumcontroles op 
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informatie- en communicatiesysteem voor 
markttoezicht.

basis van geschikte monsters. Voor de 
monsternames gebruiken zij 2 % van alle 
producten die jaarlijks in de handel 
worden gebracht als een indicatief 
streefcijfer voor elke lidstaat. Zij 
registreren die controles in het in artikel 21 
bedoelde informatie- en 
communicatiesysteem voor markttoezicht.

Or. en

Amendement 145
Heide Rühle

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De markttoezichtautoriteiten controleren 
op toereikende schaal en met een passende 
frequentie de kenmerken van producten 
door middel van een verificatie van 
documenten en, zo nodig, fysieke en 
laboratoriumcontroles op basis van 
geschikte monsters. Zij registreren die 
controles in het in artikel 21 bedoelde 
informatie- en communicatiesysteem voor 
markttoezicht.

1. De markttoezichtautoriteiten controleren
– ongeacht de gebruikte 
distributiekanalen en 
verkooptechnieken – op toereikende schaal 
en met een passende frequentie de 
kenmerken van producten door middel van 
een verificatie van documenten en, zo 
nodig, fysieke en laboratoriumcontroles op 
basis van geschikte monsters. Zij 
registreren die controles in het in artikel 21 
bedoelde informatie- en 
communicatiesysteem voor markttoezicht.

Or. en

Amendement 146
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De markttoezichtautoriteiten controleren 
op toereikende schaal en met een passende 

1. De markttoezichtautoriteiten controleren
– ongeacht de gebruikte 
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frequentie de kenmerken van producten 
door middel van een verificatie van 
documenten en, zo nodig, fysieke en 
laboratoriumcontroles op basis van 
geschikte monsters. Zij registreren die 
controles in het in artikel 21 bedoelde 
informatie- en communicatiesysteem voor 
markttoezicht.

distributiekanalen en verkooptechnieken 
– op toereikende schaal en met een 
passende frequentie de kenmerken van 
producten door middel van een verificatie 
van documenten en, zo nodig, fysieke en 
laboratoriumcontroles op basis van 
geschikte monsters. Zij registreren die 
controles in het in artikel 21 bedoelde 
informatie- en communicatiesysteem voor 
markttoezicht.

Or. es

Motivering

Om duidelijk aan te geven dat ook online verkochte producten moeten worden gecontroleerd.

Amendement 147
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De markttoezichtautoriteiten controleren 
op toereikende schaal en met een passende 
frequentie de kenmerken van producten 
door middel van een verificatie van 
documenten en, zo nodig, fysieke en 
laboratoriumcontroles op basis van 
geschikte monsters. Zij registreren die 
controles in het in artikel 21 bedoelde 
informatie- en communicatiesysteem voor 
markttoezicht.

1. De markttoezichtautoriteiten controleren
– ongeacht de gebruikte 
distributiekanalen en verkooptechnieken 
– op toereikende schaal en met een 
passende frequentie de kenmerken van 
producten door middel van een verificatie 
van documenten en, zo nodig, fysieke en 
laboratoriumcontroles op basis van 
geschikte monsters. Zij registreren die 
controles in het in artikel 21 bedoelde 
informatie- en communicatiesysteem voor 
markttoezicht.

Or. es

Amendement 148
Anja Weisgerber, Markus Ferber
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Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De markttoezichtautoriteiten controleren 
op toereikende schaal en met een passende 
frequentie de kenmerken van producten 
door middel van een verificatie van 
documenten en, zo nodig, fysieke en 
laboratoriumcontroles op basis van 
geschikte monsters. Zij registreren die 
controles in het in artikel 21 bedoelde 
informatie- en communicatiesysteem voor 
markttoezicht.

1. De markttoezichtautoriteiten controleren 
op toereikende schaal en met een passende 
frequentie de kenmerken van producten die 
voor de veiligheid of gezondheid relevant 
zijn door middel van een verificatie van 
documenten en, zo nodig, fysieke en 
laboratoriumcontroles op basis van 
geschikte monsters. Zij registreren die 
controles in het in artikel 21 bedoelde 
informatie- en communicatiesysteem voor 
markttoezicht.

Or. de

Motivering

Voor alle kenmerken die niet voor de gezondheid of veiligheid relevant zijn is het aan de 
lidstaten om te bepalen of er steekproeven worden genomen.

Amendement 149
Preslav Borissov

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De markttoezichtautoriteiten controleren 
op toereikende schaal en met een passende 
frequentie de kenmerken van producten 
door middel van een verificatie van 
documenten en, zo nodig, fysieke en 
laboratoriumcontroles op basis van 
geschikte monsters. Zij registreren die 
controles in het in artikel 21 bedoelde 
informatie- en communicatiesysteem voor 
markttoezicht.

1. De markttoezichtautoriteiten controleren 
op toereikende schaal en met een passende 
frequentie de kenmerken van producten 
door middel van een verificatie van 
documenten en, zo nodig, fysieke en 
laboratoriumcontroles op basis van 
geschikte monsters. Zij registreren die 
controles in het in artikel 21 bedoelde 
informatie- en communicatiesysteem voor 
markttoezicht, waarbij zij het product 
nauwkeurig identificeren, met vermelding 
van het type-, model-, partij- of 
serienummer.
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Or. en

Amendement 150
Wim van de Camp

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De markttoezichtautoriteiten identificeren 
risico's die voortvloeien uit producten die 
onder deze verordening vallen, alsmede de 
kenmerken van dergelijke risico's door te 
voldoen aan alle mogelijke aanwijzingen 
en instructies die de Commissie 
hieromtrent kan geven. Zij registreren die 
informatie in het in artikel 21 bedoelde 
informatie- en communicatiesysteem voor 
markttoezicht. De Commissie analyseert 
die informatie stelselmatig en kan, als ze 
informatie heeft die haar een risico doet 
vermoeden, of als de autoriteiten van 
lidstaten tot een verschillende risico-
identificatie komen, aan de nationale 
markttoezichtautoriteiten aanvullende 
informatie vragen en, op eigen initiatief of 
op verzoek van een nationale 
markttoezichtautoriteit, zelf het risico 
bepalen. De Commissie geeft haar risico-
identificatie door aan de nationale 
markttoezichtautoriteiten.

Or. en

Motivering

Het voorgestelde amendement strekt ertoe een gemeenschappelijke grondslag voor risico-
identificatie te bepalen op basis waarvan de nationale toezichtautoriteiten hun controles 
uitvoeren. Een homogene risico-identificatie is nodig om te voorkomen dat handelaren in 
derde landen een toegangspunt tot de Europese Unie kiezen waar als gevolg van minder 
strenge controles een lager risico is vastgesteld.
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Amendement 151
Ashley Fox

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In geval van een bekend of nieuw risico in 
verband met de in artikel 1 van deze 
verordening genoemde doelstellingen en 
betreffende een bepaald product of een 
productcategorie, kan de Commissie 
uitvoeringshandelingen aannemen om 
eenvormige voorwaarden vast te stellen 
voor de uitvoering van controles door een 
of meerdere markttoezichtautoriteiten 
betreffende dat product of die 
productcategorie en de kenmerken van 
dat bekende of nieuwe risico. In het kader 
van deze voorwaarden kunnen onder 
meer eisen worden vastgesteld inzake een 
tijdelijke verhoging van de schaal en de 
frequentie van de uit te voeren controles 
en inzake de geschiktheid van de te 
controleren monsters. Die 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de in artikel 32, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure.

Schrappen

Or. en

Amendement 152
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In geval van een bekend of nieuw risico in 
verband met de in artikel 1 van deze 
verordening genoemde doelstellingen en 
betreffende een bepaald product of een 
productcategorie, kan de Commissie 
uitvoeringshandelingen aannemen om 

Schrappen
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eenvormige voorwaarden vast te stellen 
voor de uitvoering van controles door een 
of meerdere markttoezichtautoriteiten 
betreffende dat product of die 
productcategorie en de kenmerken van 
dat bekende of nieuwe risico. In het kader 
van deze voorwaarden kunnen onder 
meer eisen worden vastgesteld inzake een 
tijdelijke verhoging van de schaal en de 
frequentie van de uit te voeren controles 
en inzake de geschiktheid van de te 
controleren monsters. Die 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de in artikel 32, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure.

Or. es

Motivering

Middels deze alinea wordt de Commissie in staat gesteld aanvullende controlemaatregelen te 
treffen die door de toezichtautoriteiten moeten worden uitgevoerd, of het nu gaat om een 
bekend of nieuw risico en voor elk product/elke productcategorie. Dit kan een onvoorziene 
last voor de toezichtautoriteiten met zich meebrengen. Deze kwestie is niet gelijk aan die in 
artikel 12.

Amendement 153
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In voorkomend geval waarschuwen 
markttoezichtautoriteiten gebruikers op 
hun grondgebied binnen een passende 
termijn voor producten waarvan door deze 
autoriteiten is vastgesteld dat zij een risico 
vormen.

2. De markttoezichtautoriteiten
waarschuwen gebruikers op hun 
grondgebied onverwijld voor producten 
waarvan door deze autoriteiten is 
vastgesteld dat zij een risico vormen. Deze 
informatie omvat, indien beschikbaar, ook 
gegevens over de fabrikant, het 
distributiekanaal, de prijs en de 
verkoopperiode.

Or. en
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Motivering

Het mag markttoezichtautoriteiten niet zijn toegestaan de consument ook maar met enige 
vertraging te informeren over producten die een risico met zich meebrengen. Deze informatie 
moet worden aangevuld met meer gedetailleerde informatie, zoals gegevens over het 
distributiekanaal, zo die beschikbaar zijn, om de consument gevaarlijke producten te helpen 
herkennen.

Amendement 154
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In voorkomend geval waarschuwen 
markttoezichtautoriteiten gebruikers op 
hun grondgebied binnen een passende 
termijn voor producten waarvan door deze 
autoriteiten is vastgesteld dat zij een risico 
vormen.

2. De markttoezichtautoriteiten en in 
voorkomend geval de marktdeelnemers 
waarschuwen gebruikers zo snel mogelijk
voor producten waarvan door deze 
autoriteiten is vastgesteld dat ze een risico 
vormen.

Or. de

Amendement 155
Preslav Borissov

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In voorkomend geval waarschuwen 
markttoezichtautoriteiten gebruikers op 
hun grondgebied binnen een passende 
termijn voor producten waarvan door deze 
autoriteiten is vastgesteld dat zij een risico 
vormen.

2. In voorkomend geval waarschuwen 
markttoezichtautoriteiten gebruikers op 
hun grondgebied onverwijld voor de 
identiteit van producten waarvan door deze 
autoriteiten is vastgesteld dat zij een risico 
vormen.

Or. en
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Amendement 156
Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In voorkomend geval waarschuwen 
markttoezichtautoriteiten gebruikers op 
hun grondgebied binnen een passende 
termijn voor producten waarvan door deze 
autoriteiten is vastgesteld dat zij een risico 
vormen.

2. In voorkomend geval waarschuwen 
markttoezichtautoriteiten gebruikers op 
hun grondgebied onverwijld voor de 
identiteit van producten waarvan door deze 
autoriteiten is vastgesteld dat zij een risico 
vormen.

Or. en

Amendement 157
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Zij werken met marktdeelnemers samen ter 
voorkoming of beperking van de risico's 
van producten die deze marktdeelnemers 
op de markt aanbieden. Daartoe stimuleren 
en bevorderen zij vrijwillige initiatieven 
van de marktdeelnemers, in voorkomend 
geval ook door het opstellen van 
gedragscodes en de naleving ervan.

De markttoezichtautoriteiten werken met 
marktdeelnemers en andere bevoegde 
nationale autoriteiten samen ter 
voorkoming of beperking van de risico's 
van producten die deze marktdeelnemers 
op de markt aanbieden. Daartoe stimuleren 
en bevorderen zij vrijwillige initiatieven 
van de marktdeelnemers, in voorkomend 
geval ook door het opstellen van 
gedragscodes en de naleving ervan.

Or. de

Amendement 158
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Zij werken met marktdeelnemers samen 
ter voorkoming of beperking van de 
risico's van producten die deze 
marktdeelnemers op de markt aanbieden. 
Daartoe stimuleren en bevorderen zij
vrijwillige initiatieven van de 
marktdeelnemers, in voorkomend geval 
ook door het opstellen van gedragscodes en 
de naleving ervan.

De toezichtautoriteiten stimuleren en 
bevorderen vrijwillige initiatieven van de 
marktdeelnemers, in voorkomend geval 
ook door het opstellen van gedragscodes en 
de naleving ervan.

Or. es

Motivering

De marktdeelnemers moeten met de toezichtautoriteiten samenwerken om de eventuele 
risico's van onveilige producten die zij op de markt hebben gebracht, te beperken of 
voorkomen, zoals bepaald in de richtlijn inzake algemene productveiligheid (RAPV). De 
samenwerking tussen marktdeelnemers en toezichtautoriteiten moet worden opgenomen in 
art. 8, 10 en 11 van het voorstel voor een verordening betreffende de veiligheid van 
consumentenproducten.

Amendement 159
Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De markttoezichtautoriteiten voeren hun 
taken onafhankelijk, onpartijdig en 
onbevooroordeeld uit en komen hun 
verplichtingen uit hoofde van deze 
verordening na; zij oefenen hun 
bevoegdheden met betrekking tot de 
marktdeelnemers uit met inachtneming van 
het evenredigheidsbeginsel.

3. De markttoezichtautoriteiten voeren hun 
taken onafhankelijk, onpartijdig en 
onbevooroordeeld uit en komen hun 
verplichtingen uit hoofde van deze 
verordening na; zij oefenen hun 
bevoegdheden met betrekking tot de 
marktdeelnemers uit met inachtneming van 
het evenredigheidsbeginsel en rekening 
houdend met het voorzorgsbeginsel als 
neergelegd in artikel 191, lid 2, van het 
Verdrag (VWEU).

Or. en
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Amendement 160
Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De markttoezichtautoriteiten dienen 
te handelen met inachtneming van de 
ernst van het risico en van het 
voorzorgsbeginsel.
Daartoe dienen zij bij steekproeven een 
voldoende aantal producten te controleren 
om de conformiteit en het werkelijke 
risico te kunnen beoordelen.

Or. it

Amendement 161
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. De markttoezichtautoriteiten dienen 
te handelen met inachtneming van de 
ernst van het risico en van het 
voorzorgsbeginsel. Daartoe dienen zij bij 
steekproeven een voldoende aantal 
producten te controleren om de 
conformiteit en het werkelijke risico te 
kunnen beoordelen.

Or. it

Amendement 162
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón
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Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 quater. Markttoezichtautoriteiten dienen 
te handelen onder inachtneming van de 
ernst van het risico en van het 
voorzorgsbeginsel.

Or. es

Amendement 163
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer dit nodig en gerechtvaardigd is 
voor de uitvoering van hun taken, mogen 
de markttoezichtautoriteiten de 
bedrijfsruimten van de marktdeelnemers 
betreden en de nodige monsters van de 
producten nemen.

4. Wanneer dit nodig en gerechtvaardigd is 
voor de uitvoering van hun taken, mogen 
de markttoezichtautoriteiten 
onaangekondigd de bedrijfsruimten van de 
marktdeelnemers betreden, alle 
documenten inzien, in beslag nemen of 
kopiëren, zich toegang verschaffen tot de 
computersystemen en de nodige monsters 
van de producten nemen.

Or. fr

Motivering

Met het oog op consumentenveiligheid en fraudebestrijding moet de onderzoeksbevoegdheid 
van de toezichtautoriteiten worden versterkt. Zij moeten onaangekondigde controles kunnen 
uitvoeren, documenten in beslag kunnen nemen en zich toegang tot de computersystemen 
kunnen verschaffen daar de meeste documenten alleen nog digitaal worden bewaard.

Amendement 164
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer dit nodig en gerechtvaardigd is 
voor de uitvoering van hun taken, mogen 
de markttoezichtautoriteiten de 
bedrijfsruimten van de marktdeelnemers 
betreden en de nodige monsters van de 
producten nemen.

4. Wanneer dit nodig en gerechtvaardigd is 
voor de uitvoering van hun taken, mogen 
de markttoezichtautoriteiten de 
bedrijfsruimten van de marktdeelnemers 
betreden, de nodige documentencontroles 
verrichten, kopieën maken van relevante 
documenten en de nodige monsters van de 
producten nemen.

Or. es

Motivering

Door de toezichtautoriteiten bijkomende bevoegdheden te verlenen, wordt gewaarborgd dat 
zij hun taken grondig kunnen vervullen.

Amendement 165
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer dit nodig en gerechtvaardigd is 
voor de uitvoering van hun taken, mogen 
de markttoezichtautoriteiten de 
bedrijfsruimten van de marktdeelnemers 
betreden en de nodige monsters van de 
producten nemen.

4. Wanneer dit nodig en gerechtvaardigd is 
voor de uitvoering van hun taken, mogen 
de markttoezichtautoriteiten de 
bedrijfsruimten van de marktdeelnemers 
betreden, de nodige documentencontroles 
verrichten, kopieën maken van relevante 
documenten en de nodige monsters van de 
producten nemen.

Or. es

Amendement 166
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 5 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) stellen de consument en andere 
belanghebbenden in de gelegenheid 
klachten in te dienen over kwesties in 
verband met productveiligheid, 
markttoezichtactiviteiten en de uit 
producten voortvloeiende risico's en zorgen 
voor een adequate follow-up van dergelijke 
klachten;

a) stellen de consument en andere 
belanghebbenden in de gelegenheid 
klachten in te dienen over kwesties in 
verband met productveiligheid, 
markttoezichtactiviteiten en de uit 
producten voortvloeiende risico's en zorgen 
ervoor dat dergelijke klachten binnen een 
redelijke termijn een adequate follow-up 
krijgen;

Or. de

Amendement 167
Norica Nicolai

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 5 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) volgen de wetenschappelijke en 
technische ontwikkelingen inzake 
productveiligheid en houden hun kennis 
daarover bij.

c) volgen de wetenschappelijke en 
technische ontwikkelingen inzake 
productveiligheid en conformiteit van de 
producten met de geharmoniseerde 
Uniewetgeving en houden hun kennis 
daarover bij.

Or. en

Motivering

Deze bepaling mag niet beperkt blijven tot productveiligheid alleen, maar moet worden 
uitgebreid tot andere aspecten die relevant kunnen zijn voor de conformiteit van producten 
met de geharmoniseerde EU-wetgeving.

Amendement 168
Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 5 – letter c bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) monitoren ongevallen en 
gezondheidsschade waarvan vermoed 
wordt dat zij door die producten zijn 
veroorzaakt;

Or. en

Amendement 169
Anna Hedh

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 5 – letter c ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c ter) monitoren ongevallen en 
gezondheidsschade die met die producten 
verband houden;

Or. en

Amendement 170
Heide Rühle

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 5 – letter c quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c quater) verifiëren of producten in 
overeenstemming zijn met de vigerende 
Uniewetgeving;

Or. en

Amendement 171
Heide Rühle
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Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 5 – letter c quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c quinquies) worden ertoe aangespoord 
deel te nemen aan nationale 
normalisatieactiviteiten die de 
ontwikkeling of herziening beogen van 
normen waarom de Commissie 
overeenkomstig artikel 10 van 
Verordening (EU) nr. 1025/2012 heeft 
verzocht.

Or. en

Amendement 172
Norica Nicolai

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 5 – letter c sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c sexies) nemen, indien dit mogelijk en 
relevant is, deel aan activiteiten van 
normalisatieorganisaties met het oog op 
de ontwikkeling of herziening van normen 
overeenkomstig Verordening (EU) 
nr. 1025/2012.

Or. en

Motivering

Het zou nuttig zijn dat markttoezichtautoriteiten nauw bij het normalisatieproces worden 
betrokken omdat dit hen zou helpen hun kennis over de wetenschappelijke en technische 
ontwikkelingen bij te houden zoals vereist onder c) van dit lid.

Amendement 173
Anna Hedh

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 6
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Er worden adequate procedures 
vastgesteld en bekendgemaakt aan het 
publiek teneinde de 
markttoezichtautoriteiten in staat te stellen 
deze verplichtingen na te komen.

6. Er worden adequate procedures 
vastgesteld en bekendgemaakt aan het 
publiek teneinde de 
markttoezichtautoriteiten in staat te stellen 
deze verplichtingen na te komen. Op 
verzoek stellen de 
markttoezichtautoriteiten met name de 
volgende informatie beschikbaar aan het 
publiek:
a) de identiteit van producten waarover 
veiligheidsklachten zijn ontvangen op 
grond van artikel 6, lid 5, onder a);
b) de aard van de veiligheidstekortkoming 
en het risico welke de klager bij het 
product heeft waargenomen en alle 
gemelde gevaarlijke incidenten of 
verwondingen;
c) eventuele opmerkingen van de 
marktdeelnemers bij de klacht;
d) welke follow-upmaatregelen de 
markttoezichtautoriteit als adequaat heeft 
aangemerkt.

Or. en

Amendement 174
Franz Obermayr

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De bescherming van de 
vertrouwelijkheid belet niet dat informatie 
die nodig is om doeltreffend markttoezicht 
te waarborgen, aan de 
markttoezichtautoriteiten wordt verstrekt.

8. De vertrouwelijkheid belet niet dat 
informatie die van belang is om de 
doeltreffendheid van het markttoezicht te 
verzekeren, aan de 
markttoezichtautoriteiten wordt verstrekt.

Or. de
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Amendement 175
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat stelt een algemeen 
programma voor markttoezicht op, dat ten 
minste om de vier jaar wordt geëvalueerd 
en indien nodig geactualiseerd. Het 
programma heeft betrekking op de 
organisatie van het markttoezicht en de 
daarmee verband houdende activiteiten, en 
besteedt met betrekking tot de uitvoering 
van de harmonisatiewetgeving van de 
Unie en Verordening (EU) nr. […/…] 
[betreffende de veiligheid van 
consumentenproducten] aandacht aan de 
specifieke behoeften van de bedrijven in 
het algemeen, en de kmo's in het 
bijzonder, en biedt advies en bijstand. Het 
programma omvat de volgende 
elementen:

1. Elke lidstaat stelt een algemeen 
programma voor markttoezicht op, dat ten 
minste om de vier jaar wordt geëvalueerd 
en indien nodig geactualiseerd. Het 
programma heeft betrekking op de 
organisatie van het markttoezicht en de 
daarmee verband houdende activiteiten.

Or. es

Motivering

De toepassing van de Uniewetgeving mag niet ondergeschikt worden gemaakt aan de 
specifieke behoeften van bedrijven. Het doel van deze bepaling, voor alle betrokkenen, is het 
waarborgen dat de producten voldoen aan de in de Uniewetgeving vastgestelde eisen.

Amendement 176
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat stelt een algemeen 
programma voor markttoezicht op, dat ten 
minste om de vier jaar wordt geëvalueerd 
en indien nodig geactualiseerd. Het 

1. Elke lidstaat stelt een algemeen 
programma voor markttoezicht op, dat ten 
minste om de vier jaar wordt geëvalueerd 
en indien nodig geactualiseerd. Het 
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programma heeft betrekking op de 
organisatie van het markttoezicht en de 
daarmee verband houdende activiteiten, en 
besteedt met betrekking tot de uitvoering 
van de harmonisatiewetgeving van de Unie 
en Verordening (EU) nr. […/…] 
[betreffende de veiligheid van 
consumentenproducten] aandacht aan de 
specifieke behoeften van de bedrijven in 
het algemeen, en de kmo's in het 
bijzonder, en biedt advies en bijstand. Het 
programma omvat de volgende elementen:

programma heeft betrekking op de 
organisatie van het markttoezicht en de 
daarmee verband houdende activiteiten, en 
besteedt met betrekking tot de uitvoering 
van de harmonisatiewetgeving van de Unie 
en Verordening (EU) nr. […/…] 
[betreffende de veiligheid van 
consumentenproducten] aandacht aan de 
specifieke behoeften van de consumenten
en biedt advies en bijstand aan relevante 
marktdeelnemers. Het programma omvat 
de volgende elementen:

Or. de

Amendement 177
Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat stelt een algemeen 
programma voor markttoezicht op, dat ten 
minste om de vier jaar wordt geëvalueerd 
en indien nodig geactualiseerd. Het 
programma heeft betrekking op de 
organisatie van het markttoezicht en de 
daarmee verband houdende activiteiten, en 
besteedt met betrekking tot de uitvoering 
van de harmonisatiewetgeving van de Unie 
en Verordening (EU) nr. […/…] 
[betreffende de veiligheid van 
consumentenproducten] aandacht aan de 
specifieke behoeften van de bedrijven in 
het algemeen, en de kmo's in het 
bijzonder, en biedt advies en bijstand. Het 
programma omvat de volgende elementen:

1. Elke lidstaat stelt een algemeen 
programma voor markttoezicht op, dat ten 
minste om de vier jaar wordt geëvalueerd 
en indien nodig geactualiseerd. Het 
programma heeft betrekking op de 
organisatie van het markttoezicht en de 
daarmee verband houdende activiteiten, en 
besteedt met betrekking tot de uitvoering 
van de harmonisatiewetgeving van de Unie 
en Verordening (EU) nr. […/…] 
[betreffende de veiligheid van 
consumentenproducten] aandacht aan de 
specifieke behoeften van de bedrijven en 
consumenten, en biedt advies en bijstand. 
Het programma omvat de volgende 
elementen:

Or. en

Amendement 178
Ashley Fox
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Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de financiële, personele, technische en 
andere middelen die aan de autoriteiten 
zijn toegewezen;

Schrappen

Or. en

Motivering

Hierdoor zouden de lidstaten aan flexibiliteit kunnen inboeten bij het doeltreffend organiseren 
van hun markttoezichtactiviteit.

Amendement 179
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de financiële, personele, technische en 
andere middelen die aan de autoriteiten 
zijn toegewezen;

Schrappen

Or. es

Motivering

Het verlenen van advies en bijstand aan marktdeelnemers behoort niet tot het takenpakket van 
toezichtautoriteiten en kan hun onafhankelijkheid aantasten. Voorgesteld wordt letter b) te 
schrappen, daar dit thema als vertrouwelijk wordt beschouwd.

Amendement 180
Norica Nicolai

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – letter b bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) de hoogte en de berekeningswijze 
van de vergoedingen die krachtens de 
artikelen 10 en 16 van deze verordening 
op de marktdeelnemers van toepassing 
zijn;

Or. en

Motivering

Om een gemeenschappelijke praktijk ingang te doen vinden wat betreft de vergoedingen die 
worden aangerekend aan marktdeelnemers die onveilige of anderszins niet-conforme 
producten op de markt aanbieden, lijkt het passend informatie daarover in de algemene 
programma's voor markttoezicht op te nemen zodat de Commissie en de andere lidstaten op 
de hoogte worden gehouden.

Amendement 181
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) de laboratoria die gespecialiseerd 
zijn in de productcategorieën waartoe de 
te controleren producten behoren, 
overeenkomstig de criteria van artikel 28;

Or. it

Amendement 182
Norica Nicolai

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De algemene en sectorspecifieke 
programma's en de actualiseringen ervan 

3. De algemene en sectorspecifieke 
programma's en de actualiseringen ervan 
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worden meegedeeld aan de andere lidstaten 
en de Commissie en worden, onder
voorbehoud van het bepaalde in artikel 6, 
lid 6, elektronisch en eventueel op andere 
wijze toegankelijk gemaakt voor het 
publiek.

worden opgesteld na overleg met de 
relevante betrokkenen en worden 
meegedeeld aan de andere lidstaten en de 
Commissie. Onder voorbehoud van het 
bepaalde in artikel 6, lid 6, worden zij
elektronisch en eventueel op andere wijze 
toegankelijk gemaakt voor het publiek.

Or. en

Motivering

Om ervoor te zorgen dat in de programma's voor markttoezicht rekening wordt gehouden met
de behoeften van bedrijven, consumenten, enz., is het wenselijk dat de lidstaten met de 
relevante betrokkenen overleg plegen vooraleer ze deze programma's opstellen.

Amendement 183
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De algemene en sectorspecifieke 
programma's en de actualiseringen ervan 
worden meegedeeld aan de andere lidstaten 
en de Commissie en worden, onder 
voorbehoud van het bepaalde in artikel 6, 
lid 6, elektronisch en eventueel op andere 
wijze toegankelijk gemaakt voor het 
publiek.

3. De algemene en sectorspecifieke 
programma's en de actualiseringen ervan 
worden meegedeeld aan de andere lidstaten 
via de Commissie en worden, onder 
voorbehoud van het bepaalde in artikel 6, 
lid 6, elektronisch en eventueel op andere 
wijze toegankelijk gemaakt voor het 
publiek.

Or. es

Motivering

Het is effectiever als de Commissie de lidstaten op de hoogte brengt van de programma's.

Amendement 184
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Op verzoek verstrekken 
marktdeelnemers en eventueel 
conformiteitsbeoordelingsinstanties de 
markttoezichtautoriteiten alle 
documentatie en informatie die deze 
autoriteiten nodig hebben voor de 
uitvoering van hun activiteiten, in een taal 
die door deze autoriteiten gemakkelijk kan 
worden begrepen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Deze schrapping hangt samen met de amendementen waarin de verplichtingen van de 
verschillende marktdeelnemers nader worden bepaald.

Amendement 185
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Op verzoek verstrekken 
marktdeelnemers en eventueel 
conformiteitsbeoordelingsinstanties de 
markttoezichtautoriteiten alle documentatie 
en informatie die deze autoriteiten nodig 
hebben voor de uitvoering van hun 
activiteiten, in een taal die door deze 
autoriteiten gemakkelijk kan worden 
begrepen.

1. Op met redenen omkleed verzoek 
verstrekken marktdeelnemers en eventueel 
conformiteitsbeoordelingsinstanties de 
markttoezichtautoriteiten alle documentatie 
en informatie die deze autoriteiten nodig 
hebben voor de uitvoering van hun 
activiteiten. Wanneer een marktdeelnemer 
de desbetreffende documentatie van een 
andere marktdeelnemer heeft ontvangen 
en deze documentatie overeenkomstig de 
regelgeving van de EU en de lidstaten 
inzake het bedrijfsgeheim als 
vertrouwelijk geldt, dan wordt de 
vertrouwelijkheid bij de doorgifte van deze 
documenten en informatie gewaarborgd.

Or. de



PE516.934v02-00 72/193 AM\1002709NL.doc

NL

Amendement 186
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Op verzoek verstrekken 
marktdeelnemers en eventueel 
conformiteitsbeoordelingsinstanties de 
markttoezichtautoriteiten alle documentatie 
en informatie die deze autoriteiten nodig 
hebben voor de uitvoering van hun 
activiteiten, in een taal die door deze 
autoriteiten gemakkelijk kan worden 
begrepen.

1. Op een met redenen omkleed verzoek 
verstrekken marktdeelnemers en eventueel 
conformiteitsbeoordelingsinstanties de 
markttoezichtautoriteiten elektronisch of 
op papier alle documentatie en informatie 
die deze autoriteiten nodig hebben voor de 
uitvoering van hun activiteiten, in een taal 
die door deze autoriteiten gemakkelijk kan 
worden begrepen. Deze informatie omvat 
informatie die de exacte identificatie van 
het betrokken product mogelijk maakt en 
zo nodig de tracering ervan 
vergemakkelijkt.

Or. en

Motivering

Deze formulering strekt ertoe de marktdeelnemers niet onnodig administratief te belasten 
door te verduidelijken welke informatie de markttoezichtautoriteiten kunnen opvragen. Het 
tweede lid van dit artikel overlapt en het relevante deel is daarom in dit lid opgenomen.

Amendement 187
Ashley Fox

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Op verzoek verstrekken 
marktdeelnemers en eventueel 
conformiteitsbeoordelingsinstanties de 
markttoezichtautoriteiten alle documentatie 
en informatie die deze autoriteiten nodig 
hebben voor de uitvoering van hun 

1. Op verzoek verstrekken 
marktdeelnemers en eventueel 
conformiteitsbeoordelingsinstanties de 
markttoezichtautoriteiten alle 
noodzakelijke documentatie en informatie 
die deze autoriteiten nodig hebben voor de 
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activiteiten, in een taal die door deze 
autoriteiten gemakkelijk kan worden 
begrepen.

uitvoering van hun activiteiten, in een taal 
die door de eindgebruikers gemakkelijk 
kan worden begrepen, zoals bepaald door 
de betrokken lidstaat.

Or. en

Amendement 188
Heide Rühle

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Op verzoek verstrekken 
marktdeelnemers en eventueel 
conformiteitsbeoordelingsinstanties de 
markttoezichtautoriteiten alle documentatie 
en informatie die deze autoriteiten nodig 
hebben voor de uitvoering van hun 
activiteiten, in een taal die door deze 
autoriteiten gemakkelijk kan worden 
begrepen.

1. Op verzoek en onverminderd de 
artikelen R2, lid 9, R4, lid 9, en R5, lid 5, 
van bijlage I bij Besluit nr. 768/2008/EG
verstrekken marktdeelnemers en eventueel 
conformiteitsbeoordelingsinstanties de 
markttoezichtautoriteiten alle documentatie 
en informatie die deze autoriteiten nodig 
hebben voor de uitvoering van hun 
activiteiten, in een taal die door deze 
autoriteiten gemakkelijk kan worden 
begrepen.

Or. en

Amendement 189
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Marktdeelnemers verstrekken de 
markttoezichtautoriteiten alle nodige 
informatie, waaronder informatie die de 
exacte identificatie van het betrokken 
product mogelijk maakt en de tracering 
ervan vergemakkelijkt.

2. Op verzoek van de 
markttoezichtautoriteiten verlenen 
marktdeelnemers medewerking aan de 
uitvoering van alle maatregelen ter 
uitschakeling van de risico's van de door 
hen in de handel gebrachte of op de markt 
aangeboden producten.
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Or. en

Motivering

Het is wenselijk de marktdeelnemers tot medewerking te verplichten, overeenkomstig hetgeen 
in andere artikelen van deze verordening is bepaald. Dit omvat het nemen van corrigerende 
en andere maatregelen die nodig kunnen zijn om het risico weg te nemen. Dit sluit aan bij de 
bepalingen van het nieuwe wetgevingskader.

Amendement 190
Wim van de Camp

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Fabrikanten en importeurs 
vermelden hun naam, geregistreerde 
handelsnaam of geregistreerde merknaam 
en het contactadres op het product, op de 
verpakking of in een bij het product 
gevoegd document. Het adres geeft één 
enkele plaats aan waar contact met de 
fabrikant of importeur kan worden 
opgenomen.

Or. en

Motivering

Traceerbaarheidsvereisten zijn weliswaar relevant wanneer producten een vastgesteld risico 
vormen, maar moeten beperkt blijven tot dergelijke producten, vandaar de verwijzing naar 
producten waarvoor specifieke veiligheidsvoorschriften gelden. Vanwege de kosten van de 
maatregel moet ook altijd een redelijk alternatief op de verpakking of bijgevoegd materiaal 
toegestaan zijn.

Amendement 191
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Fabrikanten en importeurs 
vermelden hun naam, geregistreerde 
handelsnaam of geregistreerde merknaam 
en het contactadres op het product, op de 
verpakking of in een bij het product 
gevoegd document. Het adres geeft één 
enkele plaats aan waar contact met de 
fabrikant of importeur kan worden 
opgenomen.

Or. en

Motivering

Traceerbaarheidsvereisten zijn weliswaar relevant wanneer producten een vastgesteld risico 
vormen, maar moeten beperkt blijven tot dergelijke producten, vandaar de verwijzing naar 
producten waarvoor specifieke veiligheidsvoorschriften gelden. Vanwege de kosten van de 
maatregel moet ook altijd een redelijk alternatief op de verpakking of bijgevoegd materiaal 
toegestaan zijn.

Amendement 192
Constance Le Grip

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quater. De krachtens dit artikel aan de 
markttoezichtautoriteiten verstrekte 
informatie wordt leesbaar en ordelijk 
gepresenteerd.

Or. fr

Amendement 193
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 bis (nieuw)



PE516.934v02-00 76/193 AM\1002709NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 8 bis
Algemene verplichtingen van fabrikanten
1. Wanneer zij hun producten in de 
handel brengen, waarborgen de 
fabrikanten dat deze producten zijn 
ontworpen en vervaardigd overeenkomstig 
de desbetreffende EU-wetgeving.
2. Fabrikanten stellen overeenkomstig de 
desbetreffende geharmoniseerde EU-
wetgeving de vereiste technische 
documentatie op.
3. Fabrikanten die van mening zijn of 
redenen hebben om aan te nemen dat een 
door hen in de handel gebracht product 
niet conform is met de desbetreffende 
geharmoniseerde EU-wetgeving, nemen 
onmiddellijk de nodige corrigerende 
maatregelen om het product conform te 
maken of zo nodig uit de handel te nemen 
of terug te roepen. Bovendien brengen 
fabrikanten, indien het product een risico 
voor de gezondheid en veiligheid van de 
consument vormt, de bevoegde nationale 
autoriteiten van de lidstaten waar zij het 
product op de markt hebben aangeboden 
hiervan onmiddellijk op de hoogte, 
waarbij zij in het bijzonder de non-
conformiteit en alle genomen 
corrigerende maatregelen uitvoerig 
beschrijven.
4. Met het oog op de uitoefening van het 
markttoezicht benoemen buiten de Unie 
gevestigde fabrikanten een binnen de 
Unie gevestigde gemachtigde.

Or. en

Motivering

Artikel 8 van het voorstel moet worden aangevuld wat de verplichtingen van marktdeelnemers 
betreft. In dit verband moeten specifieke verplichtingen worden uitgewerkt voor de 
verschillende marktdeelnemers, wier verantwoordelijkheden verschillen naargelang hun 
positie in de toeleveringsketen, rekening houdend met Besluit nr. 768/2008/EG betreffende 
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een gemeenschappelijk kader voor het verhandelen van producten, Verordening (EU) 
nr. 167/2013 inzake de goedkeuring van en het markttoezicht op landbouw- en 
bosbouwvoertuigen, Verordening (EU) nr. 168/2013 betreffende de goedkeuring van en het 
markttoezicht op twee- of driewielige voertuigen en vierwielers en Richtlijn 2009/48/EG 
betreffende de veiligheid van speelgoed.

Amendement 194
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 8 ter
Verplichtingen van fabrikanten

1. Wanneer zij hun producten in de 
handel brengen, waarborgen de 
fabrikanten dat deze producten zijn 
ontworpen en vervaardigd overeenkomstig 
de desbetreffende Uniewetgeving.
2. Fabrikanten beschikken over passende 
kwaliteitsbewakingssystemen om de 
conformiteit en veiligheid van hun 
producten te waarborgen indien dit gezien 
de mogelijke risico's van een product 
passend wordt geacht. Zij voeren 
steekproeven uit op de producten die op de 
markt worden aangeboden, onderzoeken 
klachten, niet-conforme producten en 
teruggeroepen producten en houden 
daarvan een register bij, en houden de 
distributeurs op de hoogte van dit toezicht.
3. Fabrikanten stellen overeenkomstig de 
desbetreffende harmonisatiewetgeving 
van de Unie de vereiste technische 
documentatie op.
4. Fabrikanten houden voor een periode 
van tien jaar na de datum waarop het 
product in de handel is gebracht, de 
technische documentatie ervan bij en 
stellen deze op een met redenen omkleed
verzoek ter beschikking van de 
markttoezichtautoriteiten.
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5. Fabrikanten zorgen ervoor dat op hun 
producten een type-, partij- of 
serienummer, dan wel een ander 
identificatiemiddel wordt aangebracht dat 
gemakkelijk zichtbaar en leesbaar is, of, 
wanneer dit door de omvang of aard van 
het product niet mogelijk is, dat de 
vereiste informatie op de verpakking of in 
een bij het product gevoegd document 
wordt vermeld.
6. Fabrikanten vermelden hun naam, 
geregistreerde handelsnaam of 
geregistreerde merknaam en het 
contactadres op het product, of, wanneer 
dit niet mogelijk is, op de verpakking of in 
een bij het product gevoegd document. 
Het adres geeft één enkele plaats aan 
waar contact met de fabrikant kan worden 
opgenomen.
7. Fabrikanten die van mening zijn of 
redenen hebben om aan te nemen dat een 
door hen in de handel gebracht product 
een risico vormt of dat het niet voldoet 
aan de desbetreffende 
harmonisatiewetgeving van de Unie, 
nemen onmiddellijk de nodige 
corrigerende maatregelen om het product 
conform te maken of zo nodig uit de 
handel te nemen of terug te roepen. 
Bovendien brengen fabrikanten, indien 
het product een ernstig risico vormt, de 
bevoegde nationale autoriteiten van de 
lidstaten waar zij het product op de markt 
hebben aangeboden hiervan onmiddellijk 
op de hoogte, waarbij zij in het bijzonder 
het risico en alle genomen corrigerende 
maatregelen uitvoerig beschrijven.

Or. en

Motivering

Verduidelijking van de verplichtingen en verantwoordelijkheden van de onder de wetgeving 
vallende marktdeelnemers.
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Amendement 195
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 8 quater
Algemene verplichtingen van de ene 

gemachtigden
Met het oog op de uitoefening van het 
markttoezicht voert de ene gemachtigde de 
taken uit die gespecificeerd zijn in het 
mandaat dat hij van de fabrikant heeft 
ontvangen. 
De verplichtingen uit hoofde van artikel 
[8 bis, lid 1, – Algemene verplichtingen 
van fabrikanten] en de opstelling van 
technische documentatie maken geen deel 
uit van het mandaat van de ene 
gemachtigde.
Het mandaat laat de ene gemachtigde toe 
ten minste de volgende taken te 
verrichten: 
a) hij houdt de EG-
conformiteitsverklaring en de technische 
documentatie ter beschikking van de 
nationale toezichtautoriteiten; 
b) hij verstrekt een bevoegde nationale 
autoriteit op grond van een met redenen 
omkleed verzoek alle benodigde 
informatie en documentatie om de 
conformiteit van het onder 
harmonisatiewetgeving van de Unie 
vallende product aan te tonen;
c) hij verleent op verzoek van de bevoegde 
nationale autoriteiten medewerking aan 
eventueel genomen maatregelen ter 
uitschakeling van de risico's van 
producten die onder zijn mandaat vallen.

Or. en
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Amendement 196
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 8 quinquies
Gemachtigden

1. Met het oog op de uitoefening van het 
markttoezicht benoemt een buiten de Unie 
gevestigde fabrikant een binnen de Unie 
gevestigde gemachtigde.
2. Met het oog op de uitoefening van het 
markttoezicht voert de gemachtigde de 
taken uit die gespecificeerd zijn in het 
mandaat dat hij van de fabrikant heeft 
ontvangen. Het mandaat stelt de 
gemachtigde in staat ten minste de 
volgende taken te verrichten:
a) hij verstrekt een markttoezichtautoriteit 
op grond van een met redenen omkleed 
verzoek alle benodigde informatie en 
documentatie om de conformiteit van het 
product aan te tonen;
b) hij verleent op verzoek van de 
markttoezichtautoriteiten medewerking 
aan eventueel genomen maatregelen ter 
uitschakeling van de risico's van 
producten die onder zijn mandaat vallen.

Or. en

Motivering

Verduidelijking van de verplichtingen en verantwoordelijkheden van gemachtigden die voor 
benoeming worden voorgedragen door buiten de EU gevestigde fabrikanten. Dit amendement 
vervangt amendement 36 van de rapporteur.

Amendement 197
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab
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Voorstel voor een verordening
Artikel 8 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 8 sexies
Algemene verplichtingen van importeurs

1. Importeurs brengen alleen conforme en 
veilige producten in de handel.
2. Alvorens een product in de handel te 
brengen, zorgen importeurs ervoor dat de
fabrikant de technische documentatie 
heeft opgesteld en dat het product 
voorzien is van de vereiste markering en 
vergezeld gaat van de vereiste 
documenten.
3. Wanneer importeurs van mening zijn of 
redenen hebben om aan te nemen dat een 
product niet conform is met de 
desbetreffende EU-wetgeving, mogen zij 
het product niet in de handel brengen. 
Wanneer zij van mening zijn of redenen 
hebben om aan te nemen dat het product 
een ernstig risico vormt, brengen zij 
bovendien de fabrikant en de 
markttoezichtautoriteiten op de hoogte. 
Voor producten waarvoor
typegoedkeuring is verleend, brengen zij 
ook de goedkeuringsinstantie die de 
goedkeuring heeft verleend daarvan op de 
hoogte.

Or. en

Amendement 198
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 septies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 8 septies
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Verplichtingen van importeurs
1. Alvorens een product in de handel te 
brengen, zien importeurs erop toe dat het 
product in overeenstemming is met de 
desbetreffende Uniewetgeving.
2. Wanneer een importeur van mening is 
of redenen heeft om aan te nemen dat een 
product een risico vormt of dat het niet 
voldoet aan de desbetreffende 
harmonisatiewetgeving van de Unie, mag 
hij het product niet in de handel brengen 
alvorens het conform is gemaakt. Voorts 
stelt de importeur, indien het product een 
ernstig risico vormt, de fabrikant daarvan 
in kennis, alsook de 
markttoezichtautoriteiten van de lidstaat 
waarin de importeur is gevestigd.
3. Importeurs vermelden hun naam, 
geregistreerde handelsnaam of 
geregistreerde merknaam en contactadres 
op het product, of wanneer dit niet 
mogelijk is, op de verpakking of in een bij 
het product gevoegd document. Zij zorgen 
ervoor dat het aanbrengen van een extra 
etiket de door de fabrikant op het etiket 
verstrekte informatie niet verbergt.
4. Importeurs beschikken over passende 
kwaliteitsbewakingssystemen om de 
conformiteit en veiligheid van hun 
ingevoerde producten te waarborgen 
indien dit gezien de mogelijke risico's van 
een product passend wordt geacht. Zij 
voeren steekproeven uit op de in de 
handel gebrachte producten, onderzoeken 
klachten, niet-conforme producten en 
teruggeroepen producten en houden 
daarvan een register bij, en houden de 
fabrikant en de distributeurs op de hoogte 
van dit toezicht.
5. Importeurs die van mening zijn of 
redenen hebben om aan te nemen dat een 
door hen in de handel gebracht product 
een risico vormt of dat het niet voldoet 
aan de desbetreffende 
harmonisatiewetgeving van de Unie, 
nemen onmiddellijk de nodige 
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corrigerende maatregelen om het product 
conform te maken of zo nodig uit de 
handel te nemen of terug te roepen. 
Bovendien brengen importeurs, indien het 
product een ernstig risico vormt, de 
bevoegde nationale autoriteiten van de 
lidstaten waar zij het product op de markt 
hebben aangeboden hiervan onmiddellijk 
op de hoogte, waarbij zij in het bijzonder 
het risico en alle genomen corrigerende 
maatregelen uitvoerig beschrijven.
6. Importeurs houden voor een periode 
van tien jaar na de datum waarop het 
product in de handel is gebracht, de 
technische documentatie ervan bij en 
stellen deze op een met redenen omkleed 
verzoek ter beschikking van de 
markttoezichtautoriteiten.

Or. en

Motivering

Verduidelijking van de verplichtingen en verantwoordelijkheden van de onder de wetgeving 
vallende marktdeelnemers.

Amendement 199
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 octies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 8 octies
Algemene verplichtingen van 

distributeurs
1. Distributeurs die een product op de 
markt aanbieden, betrachten de nodige 
zorgvuldigheid in verband met de eisen 
van de Uniewetgeving.
Alvorens een product op de markt aan te 
bieden, controleren distributeurs of het zo 
nodig voorzien is van de vereiste 
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voorgeschreven markering of het vereiste 
typegoedkeuringsmerk en vergezeld gaat 
van de vereiste documenten waaruit blijkt 
dat het aan de voorschriften voldoet, in 
voorkomend geval met inbegrip van 
etiketinformatie, en van instructies en 
informatie aangaande de veiligheid, in de 
officiële taal of talen van de lidstaat waar 
het product op de markt wordt 
aangeboden.
2. Distributeurs verstrekken de 
markttoezichtautoriteiten alle nodige 
informatie, waaronder informatie die de 
exacte identificatie van het betrokken 
product mogelijk maakt en de tracering 
ervan vergemakkelijkt.

Or. en

Amendement 200
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 nonies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 8 nonies
Verplichtingen van distributeurs

1. Wanneer een distributeur van mening 
is of redenen heeft om aan te nemen dat 
een product een risico vormt of dat het 
niet voldoet aan de desbetreffende 
harmonisatiewetgeving van de Unie, mag 
hij het product niet op de markt 
aanbieden alvorens het conform is 
gemaakt. Voorts stelt de distributeur, 
indien het product een ernstig risico 
vormt, naar gelang van het geval de 
fabrikant of de importeur daarvan in 
kennis, alsook de markttoezichtautoriteit 
van de lidstaat waarin de distributeur is 
gevestigd.
2. Distributeurs die van mening zijn of 
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redenen hebben om aan te nemen dat een 
door hen in de handel gebracht product 
een risico vormt of dat het niet voldoet 
aan de desbetreffende 
harmonisatiewetgeving van de Unie, 
nemen onmiddellijk de nodige 
corrigerende maatregelen om het product 
conform te maken of zo nodig uit de 
handel te nemen of terug te roepen. 
Bovendien brengen importeurs, indien het 
product een ernstig risico vormt, de 
markttoezichtautoriteiten van de lidstaten 
waar zij het product op de markt hebben 
aangeboden hiervan onmiddellijk op de 
hoogte, waarbij zij in het bijzonder het 
risico en alle genomen corrigerende 
maatregelen uitvoerig beschrijven.
3. Indien de distributeur om technische 
documentatie wordt verzocht, treft hij 
maatregelen om de documentatie zelf te 
bemachtigen en aan de autoriteit te 
verstrekken, ofwel ervoor te zorgen dat de 
fabrikant ze rechtstreeks naar de 
autoriteit stuurt. In dit laatste geval blijft 
de distributeur verantwoordelijk en 
vatbaar voor sancties indien de autoriteit 
de documentatie niet ontvangt. Wanneer 
hij een met redenen omkleed verzoek 
heeft ontvangen, kan de distributeur met 
de importeur, de fabrikant of de 
gemachtigde contact opnemen om de 
documentatie op te vragen of rechtstreeks 
naar de autoriteit te laten sturen. De 
verplichting voor distributeurs om de 
technische documentatie op een met 
redenen omkleed verzoek aan een 
autoriteit te verstrekken, omvat geen 
verplichting om ze te bewaren.

Or. en

Motivering

De verplichtingen en verantwoordelijkheden van de onder de wetgeving vallende 
marktdeelnemers moeten worden verduidelijkt. Dankzij de verduidelijking in punt 4 hoeft de 
fabrikant in de technische documentatie vervatte vertrouwelijke bedrijfsinformatie niet 
stelselmatig met distributeurs – zijnde potentiële concurrenten – te delen en kan deze 
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vertrouwelijk blijven.

Amendement 201
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 decies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 8 decies
Formele non-conformiteit van producten

1. Wanneer markttoezichtautoriteiten een 
van de volgende gevallen van formele 
non-conformiteit van een onder 
harmonisatiewetgeving van de Unie 
vallend product vaststellen, verlangen zij 
van de betrokken marktdeelnemer dat hij 
die formele non-conformiteit rechtzet:
a) de CE-markering of andere door de 
harmonisatiewetgeving van de Unie 
voorgeschreven markeringen zijn niet 
aangebracht of zijn onrechtmatig 
aangebracht;
b) de eventueel voorgeschreven EU-
verklaring van overeenstemming is niet 
opgesteld of is onrechtmatig opgesteld;
c) de technische documentatie is 
onvolledig of niet beschikbaar;
d) de voorgeschreven etikettering of de 
gebruiksaanwijzing is onvolledig of 
ontbreekt.
2. Wanneer de marktdeelnemer de in lid 1 
bedoelde formele non-conformiteit niet 
rechtzet, zorgen de 
markttoezichtautoriteiten ervoor dat het 
product uit de handel wordt genomen of 
wordt teruggeroepen.

Or. en
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Motivering

Het is geen goede zaak een automatisch oorzakelijk verband te leggen tussen een formele 
non-conformiteit en het bestaan van een wezenlijk risico. Daarom wordt voorgesteld gevallen 
van formele non-conformiteit afzonderlijk te behandelen, wat niet uitsluit dat er een 
risicobeoordeling wordt uitgevoerd.

Amendement 202
Heide Rühle

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Producten die een risico vormen Procedures voor de behandeling van niet-
conforme producten of producten die een 
risico vormen

Or. en

Amendement 203
Ashley Fox

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Producten die een risico vormen Niet-conforme producten en producten
die een risico vormen

Or. en

Amendement 204
Ashley Fox

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer de markttoezichtautoriteiten op 1. Wanneer de markttoezichtautoriteiten op 
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grond van de in artikel 6, lid 1, bedoelde 
controles of na ontvangst van informatie 
voldoende redenen hebben om aan te 
nemen dat een product dat in de handel 
wordt gebracht of op de markt wordt 
aangeboden of dat bij een dienstverlening 
wordt gebruikt een risico kan vormen, 
voeren zij met betrekking tot dat product 
een risicobeoordeling uit met 
inachtneming van de in artikel 13 
vermelde overwegingen en criteria.

grond van de in artikel 6, lid 1, bedoelde 
controles of na ontvangst van informatie 
voldoende redenen hebben om aan te 
nemen dat een product dat in de handel 
wordt gebracht of op de markt wordt 
aangeboden of dat bij een dienstverlening 
wordt gebruikt mogelijk niet conform is of
een risico kan vormen, voeren zij met 
betrekking tot het betrokken product een 
risicobeoordeling uit in het licht van de in 
de vigerende Uniewetgeving vastgestelde 
voorschriften en, in voorkomend geval, de 
in artikel 13 vermelde overwegingen en 
criteria.

Or. en

Amendement 205
Heide Rühle

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer de markttoezichtautoriteiten op 
grond van de in artikel 6, lid 1, bedoelde 
controles of na ontvangst van informatie 
voldoende redenen hebben om aan te 
nemen dat een product dat in de handel 
wordt gebracht of op de markt wordt 
aangeboden of dat bij een dienstverlening 
wordt gebruikt een risico kan vormen, 
voeren zij met betrekking tot dat product 
een risicobeoordeling uit met 
inachtneming van de in artikel 13 vermelde 
overwegingen en criteria.

1. Wanneer de markttoezichtautoriteiten op 
grond van de in artikel 6, lid 1, bedoelde 
controles of na ontvangst van informatie 
voldoende redenen hebben om aan te 
nemen dat een product dat in de handel 
wordt gebracht of op de markt wordt 
aangeboden of dat bij een dienstverlening 
wordt gebruikt een risico kan vormen of 
dat het anderszins niet voldoet aan de 
vigerende Uniewetgeving, voeren zij met 
betrekking tot dat product een evaluatie uit 
met inachtneming van de in artikel 13 
vermelde overwegingen en criteria.

Or. en

Amendement 206
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab
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Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer de markttoezichtautoriteiten op 
grond van de in artikel 6, lid 1, bedoelde 
controles of na ontvangst van informatie 
voldoende redenen hebben om aan te 
nemen dat een product dat in de handel 
wordt gebracht of op de markt wordt 
aangeboden of dat bij een dienstverlening 
wordt gebruikt een risico kan vormen, 
voeren zij met betrekking tot dat product 
een risicobeoordeling uit met inachtneming 
van de in artikel 13 vermelde 
overwegingen en criteria.

1. Wanneer de markttoezichtautoriteiten op 
grond van de in artikel 6, lid 1, bedoelde 
controles of na ontvangst van informatie 
voldoende redenen hebben om aan te 
nemen dat een product dat in de handel 
wordt gebracht of op de markt wordt 
aangeboden of dat bij een dienstverlening 
wordt gebruikt een risico kan vormen en 
dat het mogelijk niet voldoet aan de 
vigerende Uniewetgeving, voeren zij met 
betrekking tot dat product een 
risicobeoordeling uit met inachtneming van 
de in artikel 13 vermelde overwegingen en 
criteria.

Or. en

Amendement 207
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer de markttoezichtautoriteiten op 
grond van de in artikel 6, lid 1, bedoelde 
controles of na ontvangst van informatie 
voldoende redenen hebben om aan te 
nemen dat een product dat in de handel 
wordt gebracht of op de markt wordt 
aangeboden of dat bij een dienstverlening 
wordt gebruikt een risico kan vormen, 
voeren zij met betrekking tot dat product 
een risicobeoordeling uit met inachtneming 
van de in artikel 13 vermelde 
overwegingen en criteria.

1. Wanneer de markttoezichtautoriteiten op 
grond van de in artikel 6, lid 1, bedoelde 
controles of na ontvangst van informatie 
weten, dan wel voldoende redenen hebben 
om aan te nemen dat een product dat in de 
handel wordt gebracht of op de markt 
wordt aangeboden of dat bij een 
dienstverlening wordt gebruikt een risico 
kan vormen, voeren zij met betrekking tot 
dat product een risicobeoordeling uit met 
inachtneming van de in artikel 13 vermelde 
overwegingen en criteria.

Or. de
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Amendement 208
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer de markttoezichtautoriteiten op 
grond van de in artikel 6, lid 1, bedoelde 
controles of na ontvangst van informatie 
voldoende redenen hebben om aan te 
nemen dat een product dat in de handel 
wordt gebracht of op de markt wordt 
aangeboden of dat bij een dienstverlening 
wordt gebruikt een risico kan vormen, 
voeren zij met betrekking tot dat product 
een risicobeoordeling uit met inachtneming 
van de in artikel 13 vermelde 
overwegingen en criteria.

1. Wanneer de markttoezichtautoriteiten op 
grond van de in artikel 6, lid 1, bedoelde 
controles of na ontvangst van informatie 
voldoende redenen hebben om aan te 
nemen dat een product dat in de handel 
wordt gebracht of op de markt wordt 
aangeboden of dat bij een dienstverlening 
wordt gebruikt een risico kan vormen, 
voeren zij met betrekking tot dat product 
een risicobeoordeling uit met inachtneming 
van de in artikel 13 van deze verordening 
en artikel 6 van de verordening 
betreffende de veiligheid van 
consumentenproducten vermelde 
overwegingen en criteria.

Or. es

Motivering

Bij risicobeoordeling moet rekening worden gehouden met de overwegingen en criteria als 
bedoeld in artikel 13, een artikel waarin risicobeoordeling (veiligheidsbeoordeling) van niet-
geharmoniseerde producten waarvoor geen regels bestaan, niet is opgenomen. Daarom wordt 
voorgesteld dit aan te vullen met een verwijzing naar artikel 6 van de verordening betreffende 
de veiligheid van consumentenproducten, waarin deze situatie wél in overweging wordt 
genomen.

Amendement 209
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer de markttoezichtautoriteiten op 
grond van de in artikel 6, lid 1, bedoelde 
controles of na ontvangst van informatie 

1. Wanneer de markttoezichtautoriteiten op 
grond van de in artikel 6, lid 1, bedoelde 
controles of na ontvangst van informatie 
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voldoende redenen hebben om aan te 
nemen dat een product dat in de handel 
wordt gebracht of op de markt wordt 
aangeboden of dat bij een dienstverlening 
wordt gebruikt een risico kan vormen, 
voeren zij met betrekking tot dat product 
een risicobeoordeling uit met inachtneming 
van de in artikel 13 vermelde 
overwegingen en criteria.

voldoende redenen hebben om aan te 
nemen dat een product dat in de handel 
wordt gebracht of op de markt wordt 
aangeboden of dat bij een dienstverlening 
wordt gebruikt een risico kan vormen, 
voeren zij met betrekking tot dat product 
een risicobeoordeling uit met inachtneming 
van de in artikel 13 van deze verordening 
en artikel 6 van de verordening 
betreffende de veiligheid van 
consumentenproducten vermelde 
overwegingen en criteria.

Or. es

Amendement 210
Heide Rühle

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd artikel R31 en 
overeenkomstig artikel R34 van bijlage I 
bij Besluit nr. 768/2008/EG verlangt een 
lidstaat, wanneer hij een van de volgende 
feiten vaststelt, van de betrokken 
marktdeelnemer dat deze een einde maakt 
aan de non-conformiteit:
a) de conformiteitsmarkering is in strijd 
met artikel [R11] of [R12] van Besluit 
nr. 768/2008/EG aangebracht;
b) de conformiteitsmarkering is niet 
aangebracht;
c) de EG-conformiteitsverklaring is niet 
opgesteld;
d) de EG-conformiteitsverklaring is niet 
correct opgesteld;
e) de technische documentatie is niet 
beschikbaar of onvolledig.
Wanneer de in lid 1 bedoelde non-
conformiteit voortduurt, neemt de 
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betrokken lidstaat alle passende 
maatregelen om het op de markt 
aanbieden van het product te beperken of 
te verbieden, of het product terug te 
roepen of uit de handel te nemen.

Or. en

Amendement 211
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De markttoezichtautoriteiten houden 
terdege rekening met testresultaten die 
onmiddellijk beschikbaar zijn en met 
risicobeoordelingen die reeds met 
betrekking tot het betrokken product zijn 
uitgevoerd of uitgebracht door een 
marktdeelnemer of andere personen of 
autoriteiten, waaronder de autoriteiten van 
andere lidstaten.

De markttoezichtautoriteiten houden 
rekening met testresultaten die 
onmiddellijk beschikbaar en begrijpelijk
zijn en met risicobeoordelingen die reeds 
met betrekking tot het betrokken product 
zijn uitgevoerd of uitgebracht door een 
marktdeelnemer of andere personen of 
autoriteiten, waaronder de autoriteiten van 
andere lidstaten.

Or. es

Motivering

Schrapping van "terdege", dat kan leiden tot verschillende interpretaties, en toevoeging van 
"begrijpelijk" na "onmiddellijk beschikbaar", met betrekking tot de interpretatie van de 
resultaten van de risicobeoordeling.

Amendement 212
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De markttoezichtautoriteiten houden 
terdege rekening met testresultaten die 

De markttoezichtautoriteiten houden 
terdege rekening met testresultaten die 
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onmiddellijk beschikbaar zijn en met 
risicobeoordelingen die reeds met 
betrekking tot het betrokken product zijn 
uitgevoerd of uitgebracht door een 
marktdeelnemer of andere personen of 
autoriteiten, waaronder de autoriteiten van 
andere lidstaten.

onmiddellijk beschikbaar en begrijpelijk
zijn en met risicobeoordelingen die reeds 
met betrekking tot het betrokken product 
zijn uitgevoerd of uitgebracht door een 
marktdeelnemer of andere personen of 
autoriteiten, waaronder de autoriteiten van 
andere lidstaten.

Or. es

Amendement 213
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De markttoezichtautoriteiten houden 
terdege rekening met testresultaten die 
onmiddellijk beschikbaar zijn en met 
risicobeoordelingen die reeds met 
betrekking tot het betrokken product zijn 
uitgevoerd of uitgebracht door een 
marktdeelnemer of andere personen of 
autoriteiten, waaronder de autoriteiten van 
andere lidstaten.

De markttoezichtautoriteiten houden 
terdege rekening met testresultaten die 
onmiddellijk beschikbaar en objectief zijn 
en met risicobeoordelingen die reeds met 
betrekking tot het betrokken product zijn 
uitgevoerd of uitgebracht door een 
marktdeelnemer of andere personen of 
autoriteiten, waaronder de autoriteiten van 
andere lidstaten.

Or. de

Amendement 214
Heide Rühle

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor een product dat onder de 
harmonisatiewetgeving van de Unie valt, 
is formele non-conformiteit met die 
wetgeving voor de 
markttoezichtautoriteiten voldoende reden 
om aan te nemen dat het product een 

Schrappen
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risico kan vormen in elk van de volgende 
gevallen:
a) de CE-markering of andere door de 
harmonisatiewetgeving van de Unie 
voorgeschreven markeringen zijn niet 
aangebracht of zijn onrechtmatig 
aangebracht;
b) de eventueel voorgeschreven EU-
verklaring van overeenstemming is niet 
opgesteld of is onrechtmatig opgesteld;
c) de technische documentatie is 
onvolledig of niet beschikbaar;
d) de voorgeschreven etikettering of de 
gebruiksaanwijzing is onvolledig of 
ontbreekt.
Ongeacht of uit de risicobeoordeling blijkt 
dat het product daadwerkelijk een risico 
vormt, verlangen de 
markttoezichtautoriteiten van de 
marktdeelnemer dat hij de formele non-
conformiteit rechtzet. Wanneer de 
marktdeelnemer nalaat dat te doen, 
zorgen de markttoezichtautoriteiten 
ervoor dat het product uit de handel wordt 
genomen of wordt teruggeroepen.

Or. en

Amendement 215
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor een product dat onder de 
harmonisatiewetgeving van de Unie valt, 
is formele non-conformiteit met die 
wetgeving voor de 
markttoezichtautoriteiten voldoende reden 
om aan te nemen dat het product een 
risico kan vormen in elk van de volgende 

Schrappen
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gevallen:
a) de CE-markering of andere door de 
harmonisatiewetgeving van de Unie 
voorgeschreven markeringen zijn niet 
aangebracht of zijn onrechtmatig 
aangebracht;
b) de eventueel voorgeschreven EU-
verklaring van overeenstemming is niet 
opgesteld of is onrechtmatig opgesteld;
c) de technische documentatie is 
onvolledig of niet beschikbaar;
d) de voorgeschreven etikettering of de 
gebruiksaanwijzing is onvolledig of 
ontbreekt.
Ongeacht of uit de risicobeoordeling blijkt 
dat het product daadwerkelijk een risico 
vormt, verlangen de 
markttoezichtautoriteiten van de 
marktdeelnemer dat hij de formele non-
conformiteit rechtzet. Wanneer de 
marktdeelnemer nalaat dat te doen, 
zorgen de markttoezichtautoriteiten 
ervoor dat het product uit de handel wordt 
genomen of wordt teruggeroepen.

Or. en

Motivering

Het is niet wenselijk formele non-conformiteit als een voldoende reden te beschouwen om aan 
te nemen dat het product een risico kan vormen. Daarom wordt voorgesteld gevallen van 
formele non-conformiteit afzonderlijk te behandelen. De tekst is aangepast en naar een nieuw 
artikel 8 bis verplaatst.

Amendement 216
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor een product dat onder de 
harmonisatiewetgeving van de Unie valt, is

Voor een product dat onder de 
harmonisatiewetgeving van de Unie valt, 



PE516.934v02-00 96/193 AM\1002709NL.doc

NL

formele non-conformiteit met die 
wetgeving voor de 
markttoezichtautoriteiten voldoende reden 
om aan te nemen dat het product een risico 
kan vormen in elk van de volgende 
gevallen:

kan formele non-conformiteit met die 
wetgeving voor de 
markttoezichtautoriteiten voldoende reden 
zijn om aan te nemen dat het product een 
risico kan vormen in elk van de volgende 
gevallen:

Or. de

Motivering

Het is aan de markttoezichtautoriteiten om te bepalen of een product risico's in zich bergt.

Amendement 217
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor een product dat onder de 
harmonisatiewetgeving van de Unie valt,
is formele non-conformiteit met die 
wetgeving voor de 
markttoezichtautoriteiten voldoende reden 
om aan te nemen dat het product een risico 
kan vormen in elk van de volgende 
gevallen:

2. Voor een product is formele non-
conformiteit met de Uniewetgeving voor 
de markttoezichtautoriteiten voldoende 
reden om aan te nemen dat het product een 
risico kan vormen in elk van de volgende 
gevallen:

Or. es

Motivering

Formele non-conformiteit moet worden uitgebreid tot alle producten, met inbegrip van niet-
geharmoniseerde producten, aangezien in de verordening betreffende de veiligheid van 
consumentenproducten is vastgesteld dat producten moeten beschikken over een technische 
documentatie met daarin een veiligheidsverklaring van het op de markt te brengen product, 
een lijst van de marktdeelnemers en, in voorkomend geval, instructies en waarschuwingen.

Amendement 218
Sirpa Pietikäinen
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Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 – alinea 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) het product of iedere aanbieding 
van het product draagt zonder 
toestemming een handelsmerk dat 
identiek of gelijk is aan een geregistreerd 
handelsmerk voor dit product, waardoor 
de echtheid of de oorsprong van het 
product derhalve niet is gegarandeerd;

Or. en

Amendement 219
Constance Le Grip

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) het product of een aanbiedingsvorm 
van het product is zonder toestemming 
voorzien van een merk dat identiek is aan 
of overeenstemt met het ingeschreven 
merk, waardoor de echtheid of de 
oorsprong van het product niet is 
gegarandeerd;

Or. fr

Amendement 220
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ongeacht of uit de risicobeoordeling blijkt 
dat het product daadwerkelijk een risico 
vormt, verlangen de 

Ongeacht of uit de risicobeoordeling blijkt 
dat het product daadwerkelijk een risico 
vormt, dient de marktdeelnemer de formele 



PE516.934v02-00 98/193 AM\1002709NL.doc

NL

markttoezichtautoriteiten van de 
marktdeelnemer dat hij de formele non-
conformiteit rechtzet. Wanneer de 
marktdeelnemer nalaat dat te doen, zorgen
de markttoezichtautoriteiten ervoor dat het 
product uit de handel wordt genomen of 
wordt teruggeroepen.

non-conformiteit recht te zetten. Wanneer 
de marktdeelnemer nalaat dat te doen, 
kunnen de markttoezichtautoriteiten 
ervoor zorgen dat het product uit de handel 
wordt genomen of wordt teruggeroepen. 
Voor kleine overtredingen kan een 
waarschuwing worden gegeven of een 
boete worden opgelegd.

Or. de

Motivering

De markttoezichtautoriteiten moeten de mogelijkheid krijgen om kleine overtredingen aan te 
pakken.

Amendement 221
Ashley Fox

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ongeacht of uit de risicobeoordeling blijkt 
dat het product daadwerkelijk een risico 
vormt, verlangen de 
markttoezichtautoriteiten van de 
marktdeelnemer dat hij de formele non-
conformiteit rechtzet. Wanneer de 
marktdeelnemer nalaat dat te doen, zorgen
de markttoezichtautoriteiten ervoor dat het 
product uit de handel wordt genomen of 
wordt teruggeroepen.

Ongeacht of uit de risicobeoordeling blijkt 
dat het product daadwerkelijk een risico 
vormt, verlangen de 
markttoezichtautoriteiten van de 
marktdeelnemer dat hij de formele non-
conformiteit rechtzet. Wanneer de 
marktdeelnemer nalaat dat te doen, mogen
de markttoezichtautoriteiten het betrokken
product zo nodig uit de handel nemen of 
terugroepen tot de non-conformiteit is 
rechtgezet.

Or. en

Motivering

Producten waarmee slechts kleine inbreuken gemoeid zijn, mogen niet op dezelfde manier 
behandeld worden als producten die een algemeen risico vormen.



AM\1002709NL.doc 99/193 PE516.934v02-00

NL

Amendement 222
Othmar Karas

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ongeacht of uit de risicobeoordeling blijkt 
dat het product daadwerkelijk een risico 
vormt, verlangen de 
markttoezichtautoriteiten van de 
marktdeelnemer dat hij de formele non-
conformiteit rechtzet. Wanneer de 
marktdeelnemer nalaat dat te doen, zorgen 
de markttoezichtautoriteiten ervoor dat het 
product uit de handel wordt genomen of 
wordt teruggeroepen.

Ongeacht of uit de risicobeoordeling blijkt 
dat het product daadwerkelijk een risico 
vormt, verlangen de 
markttoezichtautoriteiten van de 
marktdeelnemer dat hij de formele non-
conformiteit rechtzet. Wanneer de 
marktdeelnemer nalaat dat te doen, zorgen 
de markttoezichtautoriteiten ervoor dat het 
product uit de handel wordt genomen of 
wordt teruggeroepen. Bij inbreuken 
kunnen waarschuwingen en sancties 
worden toegepast.

Or. en

Amendement 223
Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ongeacht of uit de risicobeoordeling blijkt 
dat het product daadwerkelijk een risico 
vormt, verlangen de 
markttoezichtautoriteiten van de 
marktdeelnemer dat hij de formele non-
conformiteit rechtzet. Wanneer de 
marktdeelnemer nalaat dat te doen, zorgen 
de markttoezichtautoriteiten ervoor dat het 
product uit de handel wordt genomen of 
wordt teruggeroepen.

Ongeacht of uit de risicobeoordeling blijkt 
dat het product daadwerkelijk een risico 
vormt, verlangen de 
markttoezichtautoriteiten van de 
marktdeelnemer die voor de eerste 
marktintroductie verantwoordelijk is dat 
hij de formele non-conformiteit rechtzet. 
Wanneer de marktdeelnemer nalaat dat te 
doen, zorgen de markttoezichtautoriteiten 
ervoor dat het product uit de handel wordt 
genomen of wordt teruggeroepen.

Or. it



PE516.934v02-00 100/193 AM\1002709NL.doc

NL

Amendement 224
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ongeacht of uit de risicobeoordeling blijkt 
dat het product daadwerkelijk een risico 
vormt, verlangen de 
markttoezichtautoriteiten van de 
marktdeelnemer dat hij de formele non-
conformiteit rechtzet. Wanneer de 
marktdeelnemer nalaat dat te doen, zorgen 
de markttoezichtautoriteiten ervoor dat het 
product uit de handel wordt genomen of 
wordt teruggeroepen.

Ongeacht of uit de risicobeoordeling blijkt 
dat het product daadwerkelijk een risico 
vormt, verlangen de 
markttoezichtautoriteiten van de 
marktdeelnemer die voor de eerste 
marktintroductie verantwoordelijk is dat 
hij de formele non-conformiteit rechtzet. 
Wanneer de marktdeelnemer nalaat dat te 
doen, zorgen de markttoezichtautoriteiten 
ervoor dat het product uit de handel wordt 
genomen of wordt teruggeroepen.

Or. it

Amendement 225
Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Onverminderd artikel 10, lid 4, geven de 
markttoezichtautoriteiten, wanneer zij 
vaststellen dat een product een risico 
vormt, onverwijld aan welke corrigerende 
maatregelen de betrokken marktdeelnemer
moet nemen om het risico binnen een
gestelde termijn aan te pakken. De 
markttoezichtautoriteiten kunnen de 
betrokken marktdeelnemer de te nemen 
corrigerende maatregelen aanbevelen of 
kunnen daarover met hem afspraken 
maken.

3. Onverminderd artikel 10, lid 4, geven de 
markttoezichtautoriteiten, wanneer zij 
vaststellen dat een product een risico 
vormt, onverwijld aan welke corrigerende 
maatregelen degene die voor de eerste 
marktintroductie verantwoordelijk is moet 
nemen om het risico binnen een gestelde 
termijn aan te pakken. De 
markttoezichtautoriteiten kunnen degene 
die voor de eerste marktintroductie 
verantwoordelijk is de te nemen 
corrigerende maatregelen aanbevelen of 
kunnen daarover met hem afspraken 
maken.

Or. it
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Amendement 226
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Onverminderd artikel 10, lid 4, geven de 
markttoezichtautoriteiten, wanneer zij 
vaststellen dat een product een risico 
vormt, onverwijld aan welke corrigerende 
maatregelen de betrokken marktdeelnemer
moet nemen om het risico binnen een 
gestelde termijn aan te pakken. De 
markttoezichtautoriteiten kunnen de 
betrokken marktdeelnemer de te nemen 
corrigerende maatregelen aanbevelen of 
kunnen daarover met hem afspraken 
maken.

3. Onverminderd artikel 10, lid 4, geven de 
markttoezichtautoriteiten, wanneer zij 
vaststellen dat een product een risico 
vormt, onverwijld aan welke corrigerende 
maatregelen degene die voor de eerste 
marktintroductie verantwoordelijk is moet 
nemen om het risico binnen een gestelde 
termijn aan te pakken. De 
markttoezichtautoriteiten kunnen degene 
die voor de eerste marktintroductie 
verantwoordelijk is de te nemen 
corrigerende maatregelen aanbevelen of 
kunnen daarover met hem afspraken 
maken.

Or. it

Amendement 227
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Onverminderd artikel 10, lid 4, geven de 
markttoezichtautoriteiten, wanneer zij 
vaststellen dat een product een risico 
vormt, onverwijld aan welke corrigerende 
maatregelen de betrokken marktdeelnemer 
moet nemen om het risico binnen een 
gestelde termijn aan te pakken. De 
markttoezichtautoriteiten kunnen de 
betrokken marktdeelnemer de te nemen
corrigerende maatregelen aanbevelen of 
kunnen daarover met hem afspraken 

3. Onverminderd artikel 10, lid 4, geven de 
markttoezichtautoriteiten, wanneer zij 
vaststellen dat een product een risico 
vormt, onverwijld aan welke corrigerende 
maatregelen de betrokken marktdeelnemer 
moet nemen om het risico binnen een 
gestelde termijn aan te pakken, om de
corrigerende maatregelen ten uitvoer te 
leggen en gehoord te worden, waarbij in 
voorkomend geval de noodzakelijk 
geachte argumenten worden aangevoerd.
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maken.

Or. es

Motivering

Dit lid omvat drie concepten met zeer uiteenlopende betekenissen met betrekking tot de 
vaststelling van corrigerende maatregelen door de toezichtautoriteiten: "geven [...] 
onverwijld aan" aan de marktdeelnemer – "aanbevelen" aan de marktdeelnemer – "daarover 
met hem afspraken maken". Dit kan leiden tot zeer uiteenlopende interpretaties van een 
cruciale kwestie, namelijk het treffen van maatregelen met betrekking tot producten die een 
risico vormen. Voorgesteld wordt het laatste punt te schrappen. De toezichtautoriteit treft de 
maatregel tot beperking van de verhandeling van het product, en de markdeelnemer zelf 
bepaalt de maatregelen om te voorkomen dat zijn product een risico vormt, of het risico al 
dan niet kan worden weggenomen en of het product moet worden vernietigd, afhankelijk van 
het product en de non-conformiteit ervan. Anderzijds dient de toegekende termijn te worden 
geïnterpreteerd als een periode om zich op de situatie te bezinnen en de te nemen maatregelen 
vast te stellen en, in voorkomend geval, te worden gehoord indien de marktdeelnemer wil 
aantonen dat zijn product veilig is, waarbij hij de noodzakelijk geachte argumenten en 
documentatie aanvoert. Niet alle marktdeelnemers hebben dezelfde mate van 
aansprakelijkheid en voor een distributeur is het moeilijk om een risicobeoordeling uit te 
voeren.

Amendement 228
Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De marktdeelnemer zorgt ervoor dat alle 
nodige corrigerende maatregelen worden 
toegepast op alle betrokken producten die 
hij in de Unie op de markt heeft 
aangeboden.

Degene die voor de eerste 
marktintroductie verantwoordelijk is zorgt 
ervoor dat alle nodige corrigerende 
maatregelen worden toegepast op alle 
betrokken producten die hij in de Unie op 
de markt heeft aangeboden.

Or. it

Amendement 229
Matteo Salvini
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Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De marktdeelnemer zorgt ervoor dat alle 
nodige corrigerende maatregelen worden 
toegepast op alle betrokken producten die 
hij in de Unie op de markt heeft 
aangeboden.

Degene die voor de eerste 
marktintroductie verantwoordelijk is zorgt 
ervoor dat alle nodige corrigerende 
maatregelen worden toegepast op alle 
betrokken producten die hij in de Unie op 
de markt heeft aangeboden.

Or. it

Amendement 230
Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3 – alinea 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De marktdeelnemer verstrekt de 
markttoezichtautoriteiten alle nodige 
informatie conform artikel 8, en met name 
de volgende gegevens:

Degene die voor de eerste 
marktintroductie verantwoordelijk is
verstrekt de markttoezichtautoriteiten alle 
nodige informatie conform artikel 8, en 
met name de volgende gegevens:

Or. it

Amendement 231
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3 – alinea 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De marktdeelnemer verstrekt de 
markttoezichtautoriteiten alle nodige 
informatie conform artikel 8, en met name 
de volgende gegevens:

Degene die voor de eerste 
marktintroductie verantwoordelijk is
verstrekt de markttoezichtautoriteiten alle 
nodige informatie conform artikel 8, en 
met name de volgende gegevens:
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Or. it

Amendement 232
Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien mogelijk identificeren de 
markttoezichtautoriteiten de fabrikant of 
importeur van het product en nemen zij, 
naast tegen de distributeur, ook 
maatregelen tegen die marktdeelnemer.

Ingeval degene die voor de eerste 
marktintroductie van het product 
verantwoordelijk is niet kan worden 
achterhaald, nemen de 
markttoezichtautoriteiten maatregelen 
tegen de distributeur.

Or. it

Amendement 233
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien mogelijk identificeren de 
markttoezichtautoriteiten de fabrikant of 
importeur van het product en nemen zij, 
naast tegen de distributeur, ook 
maatregelen tegen die marktdeelnemer.

Ingeval degene die voor de eerste 
marktintroductie van het product 
verantwoordelijk is niet kan worden 
achterhaald, nemen de 
markttoezichtautoriteiten maatregelen 
tegen de distributeur.

Or. it

Amendement 234
Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Corrigerende maatregelen die door 
marktdeelnemers moeten worden genomen 
met betrekking tot een product dat een 
risico vormt, kunnen het volgende 
behelzen:

4. Corrigerende maatregelen die door 
degenen die voor de eerste 
marktintroductie verantwoordelijk zijn
moeten worden genomen met betrekking 
tot een product dat een risico vormt, 
kunnen het volgende behelzen:

Or. it

Amendement 235
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Corrigerende maatregelen die door 
marktdeelnemers moeten worden genomen 
met betrekking tot een product dat een 
risico vormt, kunnen het volgende 
behelzen:

4. Corrigerende maatregelen die door 
degenen die voor de eerste 
marktintroductie verantwoordelijk zijn
moeten worden genomen met betrekking 
tot een product dat een risico vormt, 
kunnen het volgende behelzen:

Or. it

Amendement 236
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Corrigerende maatregelen die door 
marktdeelnemers moeten worden genomen 
met betrekking tot een product dat een 
risico vormt, kunnen het volgende 
behelzen:

4. Corrigerende maatregelen die moeten 
worden genomen met betrekking tot een 
product dat een risico vormt, kunnen het 
volgende behelzen:

Or. es



PE516.934v02-00 106/193 AM\1002709NL.doc

NL

Motivering

Dit lijkt op een lijst van corrigerende maatregelen met betrekking tot producten die een risico 
vormen, die marktdeelnemers vrijwillig kunnen nemen dan wel door de 
markttoezichtautoriteiten worden opgelegd, ontleend aan artikel 8, lid 1, van de RAPV. De 
opneming van de term "door de marktdeelnemers" in de inleidende formule schept derhalve 
verwarring en dient te worden geschrapt.

Amendement 237
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4 – letter b – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) bij een product dat slechts in bepaalde 
omstandigheden en slechts voor bepaalde 
personen een risico kan vormen en 
wanneer dat risico niet onder de eisen van 
de harmonisatiewetgeving van de Unie
valt:

b) bij een product dat slechts in bepaalde 
omstandigheden en slechts voor bepaalde 
personen een risico kan vormen en 
wanneer dat risico niet onder de eisen van 
de wetgeving van de Unie valt:

Or. es

Motivering

Het is niet duidelijk dat de verordening van toepassing is op alle producten. Daarom wordt 
voorgesteld "harmonisatie" te schrappen.

Amendement 238
Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4 – letter b – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) de personen die een risico lopen tijdig 
en adequaat voor dit risico waarschuwen, 
ook door publicatie van speciale 
waarschuwingen;

iii) de personen die een risico lopen 
onverwijld voor dit risico waarschuwen, 
ook door publicatie van speciale 
waarschuwingen;

Or. en
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Amendement 239
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4 – letter b – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) de personen die een risico lopen tijdig 
en adequaat voor dit risico waarschuwen, 
ook door publicatie van speciale 
waarschuwingen;

iii) de personen die een risico lopen 
onmiddellijk en adequaat voor dit risico 
waarschuwen, ook door publicatie van 
speciale waarschuwingen;

Or. es

Motivering

Voorgesteld wordt om onder letter b), punt iii), "tijdig" te vervangen door "onmiddellijk", 
overeenkomstig de formulering in de huidige richtlijn algemene productveiligheid (RAPV).

Amendement 240
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4 – letter b – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) de personen die een risico lopen tijdig
en adequaat voor dit risico waarschuwen, 
ook door publicatie van speciale 
waarschuwingen;

iii) de personen die een risico lopen 
onmiddellijk en adequaat voor dit risico 
waarschuwen, ook door publicatie van 
speciale waarschuwingen;

Or. es

Amendement 241
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4 – letter d – punt i
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) voorkomen dat het product in de handel 
wordt gebracht of op de markt wordt 
aangeboden;

i) onmiddellijk voorkomen dat het product 
in de handel wordt gebracht of op de markt 
wordt aangeboden;

Or. es

Motivering

Opneming van de term "onmiddellijk", aangezien de producten in kwestie een ernstig risico 
vormen, net zoals in de RAPV.

Amendement 242
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4 – letter d – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) voorkomen dat het product in de handel 
wordt gebracht of op de markt wordt 
aangeboden;

i) onmiddellijk voorkomen dat het product 
in de handel wordt gebracht of op de markt 
wordt aangeboden;

Or. es

Amendement 243
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4 – letter d – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) het product uit de handel nemen of 
terugroepen en het publiek waarschuwen 
voor het betrokken risico;

ii) het product uit de handel nemen of 
terugroepen en het publiek onverwijld op 
de juiste wijze waarschuwen voor het 
betrokken risico;

Or. de
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Amendement 244
Heide Rühle

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie kan 
uitvoeringshandelingen vaststellen inzake 
de wijze waarop de in lid 3, derde alinea, 
bedoelde informatie wordt verstrekt, en 
waarborgt daarbij de doeltreffendheid en 
de goede werking van het systeem. Die 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de in artikel 32, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure.

Schrappen

Or. en

Amendement 245
Constance Le Grip

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Als de identiteit van de betrokken 
marktdeelnemer niet door de 
markttoezichtautoriteiten kan worden 
geverifieerd, of een marktdeelnemer nalaat 
om de nodige corrigerende maatregelen 
krachtens artikel 9, lid 3, binnen de 
gestelde termijn te nemen, nemen de 
markttoezichtautoriteiten alle nodige 
maatregelen om het risico dat het product 
vormt, aan te pakken.

1. Als de identiteit van de betrokken 
marktdeelnemer niet door de 
markttoezichtautoriteiten kan worden 
geverifieerd, of een marktdeelnemer zijn 
zorgplicht niet vervult of nalaat om de 
nodige corrigerende maatregelen krachtens 
artikel 9, lid 3, binnen de gestelde termijn 
te nemen, nemen de 
markttoezichtautoriteiten alle nodige 
maatregelen om het risico dat het product 
vormt, aan te pakken.

Or. fr

Amendement 246
Wim van de Camp



PE516.934v02-00 110/193 AM\1002709NL.doc

NL

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer zij dat noodzakelijk en evenredig 
achten, mogen de markttoezichtautoriteiten 
een product dat een risico vormt, 
vernietigen of op een andere manier 
onbruikbaar maken. Zij kunnen de 
betrokken marktdeelnemer vragen de 
kosten van dergelijke maatregelen te 
dragen.

Wanneer zij dat noodzakelijk en evenredig 
achten, mogen de markttoezichtautoriteiten 
een product dat een risico vormt, 
vernietigen of op een andere manier 
onbruikbaar maken. Alle kosten die de 
toezichtautoriteit in het kader van de 
toepassing van deze bepaling maakt 
(vernietiging van producten, verrichte 
werk, enz.) komen ten laste van de
marktdeelnemer tenzij de toezichtautoriteit 
dit onevenredig acht, in welk geval zij kan 
besluiten de marktdeelnemer de kosten
slechts gedeeltelijk te laten dragen.

Or. en

Motivering

Als de kosten van tests/vernietiging eerst door de markttoezichtautoriteiten worden betaald en 
dan aan malafide spelers worden doorgerekend, blijven de markttoezichtautoriteiten een 
risico lopen totdat de marktdeelnemer heeft betaald. De dienstverleners die de tests of de 
vernietiging uitvoeren, moeten de kosten rechtstreeks aan malafide markspelers aanrekenen 
zodat het financiële risico geen verlammend effect heeft op de markttoezichtautoriteiten. 
Bovendien vermindert dit de onzekerheid van de markttoezichtautoriteiten over hun eigen 
kosten, zodat zij de juiste maatregelen kunnen treffen zonder zich onnodig zorgen te hoeven 
maken over de toewijzing van hun middelen.

Amendement 247
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer zij dat noodzakelijk en evenredig 
achten, mogen de markttoezichtautoriteiten 
een product dat een risico vormt, 
vernietigen of op een andere manier 
onbruikbaar maken. Zij kunnen de 

Wanneer zij dat noodzakelijk en evenredig 
achten, mogen de markttoezichtautoriteiten 
een product dat een risico vormt, 
vernietigen of op een andere manier 
onbruikbaar maken. De kosten van de 
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betrokken marktdeelnemer vragen de 
kosten van dergelijke maatregelen te 
dragen.

maatregelen van de 
markttoezichtautoriteiten komen voor 
rekening van de betrokken 
marktdeelnemer tenzij de 
markttoezichtautoriteiten zulks 
onevenredig achten.

Or. de

Amendement 248
Norica Nicolai

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer zij dat noodzakelijk en evenredig 
achten, mogen de markttoezichtautoriteiten 
een product dat een risico vormt, 
vernietigen of op een andere manier 
onbruikbaar maken. Zij kunnen de 
betrokken marktdeelnemer vragen de 
kosten van dergelijke maatregelen te 
dragen.

Wanneer zij dat noodzakelijk en evenredig 
achten, mogen de markttoezichtautoriteiten 
een product dat een risico vormt, 
vernietigen of op een andere manier 
onbruikbaar maken. Wanneer de betrokken 
marktdeelnemer is geïdentificeerd, draagt 
hij de volledige kosten van dergelijke 
maatregelen.

Or. en

Motivering

Indien de vernietiging van een product of andere maatregelen om het onbruikbaar te maken, 
nodig zijn om het risico weg te nemen, zou de marktdeelnemer die verantwoordelijk is voor 
het in de EU op de markt brengen van dat product, de volledige kosten daarvan moeten 
dragen. Dit zou marktdeelnemers afschrikken en ook de financiële lasten van de 
markttoezichtautoriteiten verlichten.

Amendement 249
Preslav Borissov

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer zij dat noodzakelijk en evenredig 
achten, mogen de markttoezichtautoriteiten 
een product dat een risico vormt, 
vernietigen of op een andere manier 
onbruikbaar maken. Zij kunnen de
betrokken marktdeelnemer vragen de 
kosten van dergelijke maatregelen te 
dragen.

Wanneer zij dat noodzakelijk en evenredig 
achten, mogen de markttoezichtautoriteiten 
een product dat een risico vormt, 
vernietigen of op een andere manier 
onbruikbaar maken. De betrokken 
marktdeelnemer draagt de kosten van 
dergelijke maatregelen.

Or. en

Amendement 250
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer zij dat noodzakelijk en evenredig 
achten, mogen de markttoezichtautoriteiten 
een product dat een risico vormt, 
vernietigen of op een andere manier 
onbruikbaar maken. Zij kunnen de 
betrokken marktdeelnemer vragen de 
kosten van dergelijke maatregelen te 
dragen.

Wanneer zij dat noodzakelijk en evenredig 
achten, mogen de markttoezichtautoriteiten 
een product dat een risico vormt, 
vernietigen of op een andere manier 
onbruikbaar maken. Zij kunnen degene die 
voor de eerste marktintroductie 
verantwoordelijk is vragen de kosten van 
dergelijke maatregelen te dragen.

Or. it

Amendement 251
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Alvorens een maatregel krachtens lid 1 
te nemen met betrekking tot een 
marktdeelnemer die heeft nagelaten de 

Schrappen
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nodige corrigerende maatregelen te 
nemen, geven de 
markttoezichtautoriteiten de betrokkene 
ten minste tien dagen de tijd om te worden 
gehoord.

Or. es

Motivering

Als er een product wordt geïdentificeerd dat mogelijk een risico vormt, is de algemene regel 
dat de marktdeelnemer hiervan in kennis wordt gesteld en een termijn krijgt toegekend om te 
worden gehoord, waarbij hij corrigerende maatregelen kan treffen of tegenargumenten kan 
aanvoeren, zoals uiteengezet in artikel 21 van Verordening nr. 765/2008/EG. Deze termijn 
wordt reeds toegekend in artikel 9, lid 3. Het is dus onaanvaardbaar een nieuwe termijn toe te 
kennen aan marktdeelnemers die gedurende de eerste termijn niet de noodzakelijk 
corrigerende maatregelen hebben getroffen zoals vereist door de toezichtautoriteiten.

Amendement 252
Constance Le Grip

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Alvorens een maatregel krachtens lid 1 
te nemen met betrekking tot een 
marktdeelnemer die heeft nagelaten de 
nodige corrigerende maatregelen te nemen, 
geven de markttoezichtautoriteiten de 
betrokkene ten minste tien dagen de tijd 
om te worden gehoord.

3. Alvorens een maatregel krachtens lid 1 
te nemen met betrekking tot een 
marktdeelnemer die zijn zorgplicht niet 
heeft vervuld of heeft nagelaten de nodige 
corrigerende maatregelen te nemen, geven 
de markttoezichtautoriteiten de betrokkene 
ten minste tien dagen de tijd om te worden 
gehoord.

Or. fr

Amendement 253
Heide Rühle

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Als de markttoezichtautoriteiten van 
mening zijn dat een product een ernstig 
risico vormt, nemen zij alle nodige 
maatregelen, waarbij zij de 
marktdeelnemer niet eerst hoeven te vragen 
om corrigerende maatregelen krachtens 
artikel 9, lid 3, te nemen en hem niet in de 
gelegenheid hoeven te stellen om vooraf te 
worden gehoord. In dergelijke gevallen 
wordt de marktdeelnemer zo snel mogelijk 
gehoord.

4. Als de markttoezichtautoriteiten van 
mening zijn dat een product een ernstig 
risico vormt en de marktdeelnemer niet 
geïdentificeerd kan worden of niet de 
nodige maatregelen wil treffen, nemen zij 
alle nodige maatregelen, waarbij zij de 
marktdeelnemer niet eerst hoeven te vragen 
om corrigerende maatregelen krachtens 
artikel 9, lid 3, te nemen en hem niet in de 
gelegenheid hoeven te stellen om vooraf te 
worden gehoord. In dergelijke gevallen 
wordt de marktdeelnemer zo snel mogelijk 
gehoord.

Or. en

Amendement 254
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 5 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de marktdeelnemer onverwijld worden 
meegedeeld met vermelding van de 
rechtsmiddelen die volgens de in de 
betrokken lidstaat geldende wetgeving 
openstaan;

a) de marktdeelnemer onverwijld worden 
meegedeeld;

Or. es

Motivering

Het is niet nodig om van de toezichtautoriteiten te verlangen dat zij de marktdeelnemer in 
kennis stellen van de openstaande rechtsmiddelen om gevallen van non-conformiteit te 
corrigeren. De toezichtautoriteiten stellen hem in kennis van de punten waarop het product 
niet voldoet aan de toepasselijke wetgeving. De marktdeelnemer moet besluiten hoe hij deze 
non-conformiteit zal corrigeren. Voorgesteld wordt dit gedeelte te schrappen.
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Amendement 255
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Om de belangen van de gebruikers van 
producten in de Unie te beschermen, 
maken de markttoezichtautoriteiten 
informatie over de identificatie van de 
producten, de aard van het risico en de 
maatregelen die zijn genomen om dit 
risico te voorkomen, weg te nemen of te 
beperken, zo breed mogelijk openbaar 
door middel van een speciale website. 
Deze informatie wordt niet gepubliceerd 
wanneer het dwingend noodzakelijk is 
vertrouwelijkheid in acht te nemen ter 
bescherming van commerciële geheimen 
of persoonsgegevens, overeenkomstig 
nationaal en Unierecht, of te voorkomen 
dat controle- en onderzoeksactiviteiten 
worden ondermijnd.

Schrappen

Or. de

Motivering

Er bestaat al een informatie- en communicatiesysteem voor markttoezicht (ICSMS). Nog meer 
controletaken voor de lidstaten zou door tijdgebrek ten koste van de controlekwaliteit gaan.

Amendement 256
Heide Rühle

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Om de belangen van de gebruikers van 
producten in de Unie te beschermen, 
maken de markttoezichtautoriteiten 
informatie over de identificatie van de 
producten, de aard van het risico en de 

6. Om de belangen van de gebruikers van 
producten in de Unie te beschermen, 
maken de markttoezichtautoriteiten 
informatie over de identificatie van de 
producten, de aard van het risico en de 
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maatregelen die zijn genomen om dit risico 
te voorkomen, weg te nemen of te 
beperken, zo breed mogelijk openbaar door 
middel van een speciale website. Deze 
informatie wordt niet gepubliceerd 
wanneer het dwingend noodzakelijk is 
vertrouwelijkheid in acht te nemen ter 
bescherming van commerciële geheimen 
of persoonsgegevens, overeenkomstig 
nationaal en Unierecht, of te voorkomen 
dat controle- en onderzoeksactiviteiten 
worden ondermijnd.

maatregelen die zijn genomen om dit risico 
te voorkomen, weg te nemen of te 
beperken, onverwijld zo breed mogelijk 
openbaar door middel van een speciale 
website. Deze informatie wordt niet 
gepubliceerd wanneer het dwingend 
noodzakelijk is vertrouwelijkheid in acht te 
nemen ter bescherming van 
persoonsgegevens, overeenkomstig 
nationaal en Unierecht, of te voorkomen 
dat controle- en onderzoeksactiviteiten 
worden ondermijnd.

Or. en

Amendement 257
Anna Hedh

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Om de belangen van de gebruikers van 
producten in de Unie te beschermen, 
maken de markttoezichtautoriteiten 
informatie over de identificatie van de 
producten, de aard van het risico en de 
maatregelen die zijn genomen om dit risico 
te voorkomen, weg te nemen of te 
beperken, zo breed mogelijk openbaar door 
middel van een speciale website. Deze 
informatie wordt niet gepubliceerd 
wanneer het dwingend noodzakelijk is 
vertrouwelijkheid in acht te nemen ter 
bescherming van commerciële geheimen 
of persoonsgegevens, overeenkomstig 
nationaal en Unierecht, of te voorkomen 
dat controle- en onderzoeksactiviteiten 
worden ondermijnd.

6. Om de belangen van de gebruikers van 
producten in de Unie te beschermen, 
maken de markttoezichtautoriteiten 
informatie over de identificatie van de 
producten, de aard van het risico en de 
maatregelen die zijn genomen om dit risico 
te voorkomen, weg te nemen of te 
beperken – zoals bedoeld in artikel 6, 
lid 6 –, onverwijld zo breed mogelijk 
openbaar door middel van een speciale 
website.

Or. en
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Amendement 258
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Om de belangen van de gebruikers van 
producten in de Unie te beschermen, 
maken de markttoezichtautoriteiten 
informatie over de identificatie van de 
producten, de aard van het risico en de 
maatregelen die zijn genomen om dit risico 
te voorkomen, weg te nemen of te 
beperken, zo breed mogelijk openbaar door 
middel van een speciale website. Deze 
informatie wordt niet gepubliceerd 
wanneer het dwingend noodzakelijk is 
vertrouwelijkheid in acht te nemen ter 
bescherming van commerciële geheimen 
of persoonsgegevens, overeenkomstig 
nationaal en Unierecht, of te voorkomen 
dat controle- en onderzoeksactiviteiten 
worden ondermijnd.

6. Om de belangen van de gebruikers van 
producten in de Unie te beschermen, 
maken de markttoezichtautoriteiten 
informatie over de identificatie van de 
producten, de aard van het risico en de 
maatregelen die zijn genomen om dit risico 
te voorkomen, weg te nemen of te 
beperken, zo breed mogelijk openbaar door 
middel van een speciale website. Deze 
informatie wordt niet gepubliceerd 
wanneer het dwingend noodzakelijk is 
vertrouwelijkheid in acht te nemen ter 
bescherming van persoonsgegevens, 
overeenkomstig nationaal en Unierecht, of 
te voorkomen dat controle- en 
onderzoeksactiviteiten worden ondermijnd.

Or. de

Amendement 259
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Om de belangen van de gebruikers van 
producten in de Unie te beschermen, 
maken de markttoezichtautoriteiten 
informatie over de identificatie van de 
producten, de aard van het risico en de 
maatregelen die zijn genomen om dit risico 
te voorkomen, weg te nemen of te 
beperken, zo breed mogelijk openbaar door 
middel van een speciale website. Deze 
informatie wordt niet gepubliceerd 

6. Met betrekking tot producten waarvan 
is vastgesteld dat zij een risico vormen, 
maken de markttoezichtautoriteiten 
informatie over de identificatie van de 
producten, de aard van het risico en de 
maatregelen die zijn genomen om dit risico 
te voorkomen, weg te nemen of te 
beperken, zo breed mogelijk openbaar door 
middel van een speciale website, teneinde 
de belangen van de gebruikers van 
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wanneer het dwingend noodzakelijk is 
vertrouwelijkheid in acht te nemen ter 
bescherming van commerciële geheimen of 
persoonsgegevens, overeenkomstig 
nationaal en Unierecht, of te voorkomen 
dat controle- en onderzoeksactiviteiten 
worden ondermijnd.

producten in de Unie te beschermen. Deze 
informatie wordt niet gepubliceerd 
wanneer het dwingend noodzakelijk is 
vertrouwelijkheid in acht te nemen ter 
bescherming van commerciële geheimen of 
persoonsgegevens, overeenkomstig 
nationaal en Unierecht, of te voorkomen 
dat controle- en onderzoeksactiviteiten 
worden ondermijnd.

Or. es

Motivering

Het moet duidelijk zijn dat de informatie die op het internet wordt geplaatst, verband houdt 
met producten die een risico vormen.

Amendement 260
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Om de belangen van de gebruikers van 
producten in de Unie te beschermen, 
maken de markttoezichtautoriteiten 
informatie over de identificatie van de 
producten, de aard van het risico en de 
maatregelen die zijn genomen om dit risico 
te voorkomen, weg te nemen of te 
beperken, zo breed mogelijk openbaar door 
middel van een speciale website. Deze 
informatie wordt niet gepubliceerd 
wanneer het dwingend noodzakelijk is 
vertrouwelijkheid in acht te nemen ter 
bescherming van commerciële geheimen of 
persoonsgegevens, overeenkomstig 
nationaal en Unierecht, of te voorkomen 
dat controle- en onderzoeksactiviteiten 
worden ondermijnd.

6. Met betrekking tot producten waarvan 
is vastgesteld dat zij een risico vormen, 
maken de markttoezichtautoriteiten 
informatie over de identificatie van de 
producten, de aard van het risico en de 
maatregelen die zijn genomen om dit risico 
te voorkomen, weg te nemen of te 
beperken, zo breed mogelijk openbaar door 
middel van een speciale website, teneinde 
de belangen van de gebruikers van 
producten in de Unie te beschermen. Deze 
informatie wordt niet gepubliceerd 
wanneer het dwingend noodzakelijk is 
vertrouwelijkheid in acht te nemen ter 
bescherming van commerciële geheimen of 
persoonsgegevens, overeenkomstig 
nationaal en Unierecht, of te voorkomen 
dat controle- en onderzoeksactiviteiten 
worden ondermijnd.

Or. es
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Amendement 261
Heide Rühle

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De markttoezichtautoriteiten mogen de 
marktdeelnemers een vergoeding vragen 
die de kosten van hun activiteiten, met 
inbegrip van de tests die zijn uitgevoerd 
voor de risicobeoordeling, geheel of 
gedeeltelijk dekt, wanneer zij maatregelen 
nemen overeenkomstig de leden 1 of 4.

8. De markttoezichtautoriteiten mogen 
marktdeelnemers die worden betrapt op 
het in de Unie in de handel brengen of op 
de markt aanbieden van niet-conforme 
producten en producten die een risico 
vormen, een vergoeding vragen. Deze 
vergoeding dekt geheel of gedeeltelijk de 
kosten van hun activiteiten, met inbegrip 
van de tests die zijn uitgevoerd voor de
risicobeoordeling, wanneer zij maatregelen 
nemen overeenkomstig de leden 1 of 4.

Or. en

Amendement 262
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De markttoezichtautoriteiten mogen de 
marktdeelnemers een vergoeding vragen 
die de kosten van hun activiteiten, met 
inbegrip van de tests die zijn uitgevoerd 
voor de risicobeoordeling, geheel of
gedeeltelijk dekt, wanneer zij maatregelen 
nemen overeenkomstig de leden 1 of 4.

8. De markttoezichtautoriteiten mogen de 
marktdeelnemers die voor de eerste 
marktintroductie verantwoordelijk zijn
een vergoeding vragen die de kosten van 
hun activiteiten, met inbegrip van de tests 
die zijn uitgevoerd voor de 
risicobeoordeling, gedeeltelijk dekt, 
wanneer zij maatregelen nemen 
overeenkomstig de leden 1 of 4. De 
vergoedingen worden berekend aan de 
hand van de werkelijk gemaakte kosten 
voor elke markttoezichtactiviteit en 
worden verlangd van de voor de eerste 
marktintroductie verantwoordelijke 
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marktdeelnemers die aan de bewuste 
toezichtactiviteiten onderhevig zijn op 
grond van de rol die zij in de 
toeleveringsketen vervullen, met 
inachtneming van de omvang van de 
ondernemingen en met name de situatie 
van de kmo's, alsmede de activiteit die 
elke marktdeelnemer reëel in het 
productieproces uitvoert en zijn vermogen 
om de veiligheid van het product te 
beïnvloeden.
De vergoeding mag niet hoger zijn dan de 
werkelijk gemaakte kosten voor de 
uitgeoefende markttoezichtactiviteit en 
kan geheel of gedeeltelijk worden 
vastgesteld aan de hand van de tijd die het 
personeel van de 
markttoezichtautoriteiten aan de controles
besteedt.

Or. it

Amendement 263
Heide Rühle

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 bis. Wanneer bij een 
beoordelingsprocedure die gedeeltelijk 
door derden is uitgevoerd, wordt 
vastgesteld dat een product niet-conform 
is, nemen de markttoezichtautoriteiten 
maatregelen om de accreditatie, toelating 
of aanwijzing van deze derde te toetsen en 
zo nodig in te perken of ongedaan te 
maken.

Or. de
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Amendement 264
Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 8 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 ter. Uit deze vergoedingen verkregen 
middelen of opbrengsten worden bestemd 
ter financiering van de activiteiten van 
markttoezichtautoriteiten.

Or. en

Amendement 265
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Binnen zestig dagen nadat de Commissie 
de lidstaten overeenkomstig artikel 20, 
lid 4, in kennis heeft gesteld van 
maatregelen van de lidstaat die 
oorspronkelijk kennisgeving heeft gedaan 
overeenkomstig artikel 10, leden 1 of 4, 
kan een lidstaat bezwaar aantekenen tegen 
deze maatregelen, voor zover het een 
product betreft dat onder de 
harmonisatiewetgeving van de Unie valt. 
De lidstaat zet uiteen waarom hij bezwaar 
aantekent, verklaart in welk opzicht hij het 
risico dat het product vormt, anders 
beoordeelt en vermeldt bijzondere 
omstandigheden en andere informatie over 
het betrokken product.

1. Binnen vijftien dagen nadat de 
Commissie de lidstaten overeenkomstig 
artikel 20, lid 4, in kennis heeft gesteld van 
maatregelen van de lidstaat die 
oorspronkelijk kennisgeving heeft gedaan 
overeenkomstig artikel 10, leden 1 of 4, 
kan een lidstaat bezwaar aantekenen tegen 
deze maatregelen, voor zover het een 
product betreft dat onder de 
harmonisatiewetgeving van de Unie valt. 
De lidstaat zet uiteen waarom hij bezwaar 
aantekent, verklaart in welk opzicht hij het 
risico dat het product vormt, anders 
beoordeelt en vermeldt bijzondere 
omstandigheden en andere informatie over 
het betrokken product.

Or. es

Motivering

Een termijn van zestig dagen om bezwaar aan te tekenen tegen een getroffen maatregel is te 
lang en nadelig voor de marktdeelnemers zelf. In deze periode, bovenop de termijn die de 



PE516.934v02-00 122/193 AM\1002709NL.doc

NL

Commissie nodig heeft om een besluit te nemen, kunnen de toezichtautoriteiten reeds 
voorzorgsmaatregelen hebben getroffen om de verhandeling van het product te beperken of 
de invoer ervan hebben geweigerd en teruggezonden naar de plaats van oorsprong. De 
informatie die is verstrekt door de lidstaat die kennisgeving heeft gedaan, in combinatie met 
de kennisgeving (testrapport, rechtvaardiging van de maatregel en risicobeoordeling), is 
voldoende om in een korte periode te kunnen bepalen of de maatregel passend is. Het is niet 
nodig om zestig dagen te wachten. Teneinde ervoor te zorgen dat deze bepalingen niet nadelig 
voor marktdeelnemers zijn, wordt voorgesteld twee termijnen vast te stellen: een korte termijn 
(vijftien dagen) om bezwaar aan te tekenen, naast de termijn van zestig dagen waarin de 
Commissie haar besluit neemt.

Amendement 266
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Als er een bezwaar wordt aangetekend 
door een lidstaat overeenkomstig lid 1 of 
de Commissie van mening is dat de 
nationale maatregelen wellicht strijdig zijn 
met de Uniewetgeving, treedt de 
Commissie onverwijld in overleg met de 
betrokken marktdeelnemer(s) en beoordeelt 
zij de nationale maatregelen die zijn 
genomen, rekening houdend met alle 
beschikbare wetenschappelijke en 
technische bewijs.

3. Als er een bezwaar wordt aangetekend 
door een lidstaat overeenkomstig lid 1 of 
de Commissie van mening is dat de 
nationale maatregelen wellicht strijdig zijn 
met de Uniewetgeving, treedt de 
Commissie onverwijld in overleg met de 
lidstaat die kennisgeving heeft gedaan en 
de betrokken marktdeelnemer(s) en 
beoordeelt zij de nationale maatregelen die 
zijn genomen binnen zestig dagen, 
rekening houdend met alle beschikbare 
wetenschappelijke en technische bewijs.

Or. es

Motivering

Het is essentieel om te overleggen met de lidstaat die kennisgeving heeft gedaan, omdat die 
beschikt over alle bewijsstukken die tot de maatregel hebben geleid.

Amendement 267
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Indien binnen vijftien dagen 
bezwaar wordt aangetekend door de 
Commissie of een lidstaat in 
overeenstemming met lid 1, stelt de 
Commissie alle lidstaten hiervan in kennis 
via de RAPEX-contactpunten.

Or. es

Motivering

Het is essentieel dat de markttoezichtautoriteiten via RAPEX in kennis worden gesteld van 
eventuele bezwaren tegen vastgestelde maatregelen met betrekking tot onveilig geachte 
producten.

Amendement 268
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. Indien bezwaar wordt aangetekend 
door de Commissie of een lidstaat in 
overeenstemming met lid 1, stelt de 
Commissie alle lidstaten hiervan in kennis 
via de RAPEX-contactpunten.

Or. es

Amendement 269
Heide Rühle

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie kan op basis van de 
resultaten van de krachtens lid 3 verrichte 

4. De Commissie besluit binnen drie 
maanden op basis van de resultaten van de 
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beoordeling bij uitvoeringshandelingen 
besluiten of de nationale maatregelen 
gerechtvaardigd zijn en of lidstaten die dit 
nog niet hebben gedaan, soortgelijke 
maatregelen dienen te nemen. In dit geval 
richt zij het besluit tot de betrokken 
lidstaten en deelt het onmiddellijk aan alle 
lidstaten en de betrokken 
marktdeelnemer(s) mee.

krachtens lid 3 verrichte beoordeling bij 
uitvoeringshandelingen of de nationale 
maatregelen gerechtvaardigd zijn en of 
lidstaten die dit nog niet hebben gedaan, 
soortgelijke maatregelen dienen te nemen. 
In dit geval richt zij het besluit tot de 
betrokken lidstaten en deelt het 
onmiddellijk aan alle lidstaten en de 
betrokken marktdeelnemer(s) mee.

Or. en

Amendement 270
Norica Nicolai

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie kan op basis van de 
resultaten van de krachtens lid 3 verrichte 
beoordeling bij uitvoeringshandelingen 
besluiten of de nationale maatregelen 
gerechtvaardigd zijn en of lidstaten die dit 
nog niet hebben gedaan, soortgelijke 
maatregelen dienen te nemen. In dit geval 
richt zij het besluit tot de betrokken 
lidstaten en deelt het onmiddellijk aan alle 
lidstaten en de betrokken 
marktdeelnemer(s) mee.

4. De Commissie besluit onverwijld op 
basis van de resultaten van de krachtens 
lid 3 verrichte beoordeling bij 
uitvoeringshandelingen of de nationale 
maatregelen gerechtvaardigd zijn en of 
lidstaten die dit nog niet hebben gedaan, 
soortgelijke maatregelen dienen te nemen. 
In dit geval richt zij het besluit tot de 
betrokken lidstaten en deelt het 
onmiddellijk aan alle lidstaten en de 
betrokken marktdeelnemer(s) mee.

Or. en

Motivering

Aan de marktdeelnemers moet rechtszekerheid worden geboden. Daarom moet altijd tijdig 
worden besloten of de getroffen maatregelen al dan niet gerechtvaardigd zijn.

Amendement 271
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer het duidelijk is dat een product, 
of een specifieke categorie of groep 
producten, bij gebruik overeenkomstig het 
beoogde doel of onder redelijkerwijs te 
verwachten omstandigheden, een ernstig 
risico vormt, kan de Commissie bij 
uitvoeringshandelingen passende 
maatregelen nemen, naargelang van de 
ernst van de situatie, waaronder 
maatregelen die het in de handel brengen 
of op de markt aanbieden van dergelijke 
producten verbieden, opschorten of 
beperken, of bijzondere voorwaarden 
verbinden aan het verhandelen daarvan, 
teneinde een hoog niveau van bescherming 
van het openbaar belang te waarborgen, 
gesteld dat dat risico niet op afdoende 
wijze met de door de betrokken lidstaat of 
lidstaten getroffen maatregelen of door een 
andere in de Uniewetgeving vastgestelde 
procedure kan worden beheerst. Bij deze 
uitvoeringshandelingen kan de Commissie 
de passende controlemaatregelen
vaststellen die de lidstaten moeten nemen 
om te waarborgen dat zij worden 
uitgevoerd.

1. Wanneer het duidelijk is dat een product, 
of een specifieke categorie of groep 
producten, bij gebruik overeenkomstig het 
beoogde doel of onder redelijkerwijs te 
verwachten omstandigheden, een ernstig 
risico vormt, kan de Commissie bij 
uitvoeringshandelingen passende 
maatregelen nemen, naargelang van de 
ernst van de situatie, waaronder 
maatregelen die het in de handel brengen 
of op de markt aanbieden van dergelijke 
producten verbieden, opschorten of 
beperken, of bijzondere voorwaarden 
verbinden aan het verhandelen daarvan. 
Naast de in deze verordening specifiek 
bepaalde maatregelen kan de Commissie 
andere passende noodmaatregelen nemen 
teneinde een hoog niveau van bescherming 
van het openbaar belang te waarborgen, 
gesteld dat dat risico niet op afdoende 
wijze met de door de betrokken lidstaat of 
lidstaten getroffen maatregelen of door een 
andere in de Uniewetgeving vastgestelde 
procedure kan worden beheerst.

Bij deze uitvoeringshandelingen kan de 
Commissie de passende controle- en 
voorzorgsmaatregelen vaststellen die de 
lidstaten moeten nemen om te waarborgen 
dat zij worden uitgevoerd. De 
markttoezichtautoriteiten identificeren 
risico's die voortvloeien uit producten die 
onder deze verordening vallen, alsmede de 
kenmerken van dergelijke risico's door te 
voldoen aan alle mogelijke aanwijzingen
en instructies die de Commissie kan geven 
met betrekking tot de methodes, roosters 
en criteria die bij het uitvoeren van de 
risicobeoordeling moeten worden 
gebruikt.
De markttoezichtautoriteiten registreren 
die informatie in het in artikel 21 
bedoelde informatie- en 
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communicatiesysteem voor markttoezicht.
In voorkomend geval omvatten deze 
uitvoeringshandelingen de omschrijving 
van de productmodellen waarop de tests 
moeten worden uitgevoerd, ongeacht de 
door de marktdeelnemer omschreven 
modellen, alsook de criteria voor de 
risicobeoordeling. 
De in de eerste alinea bedoelde 
uitvoeringshandelingen worden volgens 
de in artikel 32, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

Or. en

Motivering

Om het markttoezicht op noodbesluiten van de Commissie doeltreffender te maken en beste 
praktijken inzake de gevaarlijkste categorieën van niet-voedingsproducten (art. 12 van de 
voorgestelde verordening markttoezicht) uit te wisselen, wordt voorgesteld de Commissie het 
recht te geven om gebruik te maken van de bestaande instrumenten van het wetgevingskader 
inzake voeding.

Amendement 272
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in de eerste alinea bedoelde 
uitvoeringshandelingen worden volgens de 
in artikel 32, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

De in de eerste alinea bedoelde 
uitvoeringshandelingen worden volgens de 
in artikel 32, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld 
overeenkomstig de aanbeveling van het 
comité als bedoeld in artikel 19, lid 1, 
eerste alinea van Verordening (EU) nr. 
[…/… van het Europees Parlement en de 
Raad betreffende de veiligheid van 
consumentenproducten]*.
__________________

* PB: nummer, datum en referentie van 
de verordening betreffende de veiligheid 
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van consumentenproducten (COD 
2013/0049) invoegen.

Or. de

Amendement 273
Pablo Arias Echeverría

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om naar behoren gemotiveerde dwingende 
redenen van urgentie met betrekking tot de 
gezondheid en veiligheid van personen in 
het algemeen, de gezondheid en veiligheid 
op het werk, consumentenbescherming, 
het milieu en de openbare veiligheid 
alsook andere openbare belangen, stelt de 
Commissie onmiddellijk toepasselijke 
uitvoeringshandelingen vast 
overeenkomstig de in artikel 32, lid 3, 
bedoelde procedure.

Om naar behoren gemotiveerde dwingende 
redenen van urgentie stelt de Commissie 
onmiddellijk toepasselijke 
uitvoeringshandelingen vast 
overeenkomstig de in artikel 32, lid 3, 
bedoelde procedure.

Or. es

Amendement 274
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor wat consumentenproducten met 
gezondheids- en veiligheidsrisico's betreft, 
worden de in de voorgaande leden 
vastgestelde maatregelen ten uitvoer 
gelegd overeenkomstig artikel XXX van de 
verordening betreffende de veiligheid van 
consumentenproducten.

Or. es
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Motivering

De EU-maatregelen betreffende producten die een ernstig risico vormen, moeten worden 
opgenomen in de verordening betreffende de veiligheid van consumentenproducten. Gezien de 
reikwijdte ervan wordt echter voorgesteld deze maatregelen te beperken tot 
consumentenproducten met gezondheids- en veiligheidsrisico's.

Amendement 275
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een besluit dat de Commissie krachtens 
lid 1 van dit artikel heeft genomen voor 
producten en risico's die onder 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 vallen,
heeft een maximale geldigheidsduur van 
twee jaar, die kan worden verlengd met 
aanvullende perioden van maximaal twee 
jaar. Een dergelijk besluit laat onverlet 
procedures waarin die verordening 
voorziet.

2. Ten aanzien van producten die onder 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 vallen, 
kan de Commissie pas een besluit 
krachtens lid 1 van dit artikel nemen 
wanneer zij gegronde redenen heeft om 
aan te nemen dat onmiddellijk optreden 
vereist is om de volksgezondheid of het 
milieu te beschermen. Een besluit dat de 
Commissie krachtens lid 1 van dit artikel 
heeft genomen, heeft een maximale 
geldigheidsduur van twee jaar, die kan 
worden verlengd met aanvullende perioden 
van maximaal twee jaar. Een dergelijk 
besluit laat procedures waarin die 
verordening voorziet onverlet. De 
Commissie stelt de lidstaten en het 
Europees Agentschap voor chemische 
stoffen onverwijld in kennis van haar 
besluit en de gronden daarvoor, alsmede 
van de wetenschappelijk of technische 
informatie waarop de voorlopige 
maatregel berust. In geval van een door 
de Commissie genomen voorlopige 
maatregel die een beperking op het in de 
handel brengen of het gebruik van een 
stof inhoudt, leidt de Commissie een 
procedure voor communautaire 
beperkingen in door binnen drie maanden 
na de datum van het besluit een dossier 
overeenkomstig bijlage XV van 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 samen te 
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stellen.

Or. de

Motivering

Afstemming op de procedure voor communautaire beperkingen overeenkomstig artikel 129 
van de Reach-verordening, teneinde dubbele regulering te voorkomen. In geval van een 
besluit van de Commissie tot beperking van het in de handel brengen of het gebruik van een 
stof dient een procedure voor communautaire beperkingen te worden gestart.

Amendement 276
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Risicobeoordeling Veiligheidsbeoordeling

Or. es

Amendement 277
Norica Nicolai

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. De Commissie stelt middels 
uitvoeringshandelingen een algemene 
risicobeoordelingsmethodiek vast 
alsmede, in voorkomend geval, 
richtsnoeren voor de toepassing van deze 
methodiek op specifieke 
productcategorieën. Dergelijke 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de in artikel 32, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure.

Or. en
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Motivering

Er is een gemeenschappelijke aanpak van de risicobeoordeling nodig, zoals vermeld in het 
meerjarig actieplan van de Commissie voor het toezicht op producten in de EU. Dit zal 
situaties helpen voorkomen waarbij markttoezichtautoriteiten in verschillende lidstaten na de 
risicobeoordeling van eenzelfde product tot verschillende conclusies komen. Dit amendement 
bouwt voort op amendement 43 van de rapporteur, waarbij de mogelijkheid voor de 
Commissie om uitvoeringshandelingen vast te stellen, is omgevormd tot een verplichting.

Amendement 278
Norica Nicolai

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Risicobeoordelingen worden gebaseerd 
op beschikbaar wetenschappelijk of 
technisch bewijs.

1. Risicobeoordelingen worden gebaseerd 
op beschikbaar wetenschappelijk of 
technisch bewijs en verricht 
overeenkomstig de krachtens het vorige 
lid door de Commissie uitgewerkte 
algemene risicobeoordelingsmethodiek 
en, in voorkomend geval, overeenkomstig 
de richtsnoeren voor de toepassing 
daarvan op specifieke productcategorieën.

Or. en

Motivering

Er is een gemeenschappelijke aanpak van de risicobeoordeling nodig, zoals vermeld in het 
meerjarig actieplan van de Commissie. De basis daarvoor bestaat al en moet zo vlug mogelijk 
worden geactualiseerd zodat de risicobeoordeling op grond van deze verordening wordt 
uitgevoerd volgens een gemeenschappelijke methodiek. Dit zal situaties helpen voorkomen 
waarbij markttoezichtautoriteiten in verschillende lidstaten na de risicobeoordeling van 
eenzelfde product tot verschillende conclusies komen.

Amendement 279
Preslav Borissov

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Risicobeoordelingen worden gebaseerd 
op beschikbaar wetenschappelijk of 
technisch bewijs.

1. Risicobeoordelingen worden gebaseerd 
op beschikbaar wetenschappelijk of 
technisch bewijs. Risicobeoordelingen 
worden verricht overeenkomstig de door 
de Commissie vastgestelde en gebruikte 
algemene risicobeoordelingsmethodiek 
en, in voorkomend geval, overeenkomstig 
de toepassing daarvan door de Commissie 
voor een specifieke productcategorie.

Or. en

Motivering

Wanneer de Commissie haar algemene methodiek eenmaal voor een specifieke 
productcategorie heeft toegepast, met name door de informatie in de opgestelde leidraad voor 
de interpretatie in te vullen, zouden de toezichtautoriteiten zich daaraan moeten houden.

Amendement 280
Wim van de Camp

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Risicobeoordelingen worden gebaseerd 
op beschikbaar wetenschappelijk of 
technisch bewijs.

1. Risicobeoordelingen worden gebaseerd 
op beschikbaar wetenschappelijk of 
technisch bewijs. Risicobeoordelingen 
worden verricht overeenkomstig de door 
de Commissie vastgestelde algemene 
risicobeoordelingsmethodiek en, in 
voorkomend geval, overeenkomstig de 
toepassing daarvan door de Commissie 
voor een specifieke productcategorie.

Or. en

Motivering

De consensus over de door de Commissie overwogen aanpak van risicobeoordelingen moet 
meteen vanaf de datum van inwerkingtreding van de verordening gelden en niet louter in een 
niet-bindend document zoals het meerjarig actieplan worden opgenomen. Wanneer de 
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Commissie haar algemene methodiek eenmaal voor een specifieke productcategorie heeft 
toegepast, met name door de informatie in de opgestelde leidraad voor de interpretatie in te 
vullen, moeten de toezichtautoriteiten zich daaraan houden.

Amendement 281
Nora Berra

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Risicobeoordelingen worden gebaseerd 
op beschikbaar wetenschappelijk of 
technisch bewijs.

1. Risicobeoordelingen worden gebaseerd 
op beschikbaar wetenschappelijk of 
technisch bewijs. Risicobeoordelingen 
worden verricht overeenkomstig de door 
de Commissie vastgestelde algemene 
risicobeoordelingsmethodiek en, in 
voorkomend geval, overeenkomstig de 
toepassing daarvan door de Commissie 
voor een specifieke productcategorie.

Or. en

Amendement 282
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Risicobeoordelingen worden gebaseerd 
op beschikbaar wetenschappelijk of 
technisch bewijs.

1. Risicobeoordelingen worden gebaseerd 
op beschikbaar wetenschappelijk of 
technisch bewijs. Risicobeoordelingen 
worden verricht overeenkomstig de door 
de Commissie vastgestelde algemene 
risicobeoordelingsmethodiek en, in 
voorkomend geval, overeenkomstig de 
toepassing daarvan door de Commissie 
voor een specifieke productcategorie.

Or. en
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Motivering

De consensus over de door de Commissie overwogen aanpak van risicobeoordelingen moet 
meteen vanaf de datum van inwerkingtreding van de verordening gelden en niet louter in een 
niet-bindend document zoals het meerjarig actieplan worden opgenomen. Wanneer de 
Commissie haar algemene methodiek eenmaal voor een specifieke productcategorie heeft 
toegepast, met name door de informatie in de opgestelde leidraad voor de interpretatie in te 
vullen, moeten de toezichtautoriteiten zich daaraan houden.

Amendement 283
Othmar Karas

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Risicobeoordelingen worden gebaseerd 
op beschikbaar wetenschappelijk of 
technisch bewijs.

1. Risicobeoordelingen worden gebaseerd 
op beschikbaar wetenschappelijk of 
technisch bewijs, zoals de richtsnoeren 
over de risicobeoordeling van 
consumentenproducten uit de RAPEX-
richtsnoeren (Besluit 2010/15/EU van de 
Commissie).

Or. en

(Besluit 2010/15/EU van de Commissie)

Amendement 284
Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor producten die onder Verordening 
(EG) nr. 1907/2006 vallen, wordt indien 
nodig een risicobeoordeling verricht 
overeenkomstig de betreffende delen van 
bijlage I bij die verordening.

Voor producten die onder Verordening 
(EG) nr. 1907/2006 vallen, wordt indien 
nodig een risicobeoordeling verricht 
overeenkomstig de betreffende delen van 
artikel 57 en bijlage I bij die verordening.

Or. en
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Amendement 285
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de in of krachtens de 
harmonisatiewetgeving van de Unie 
vastgestelde vereisten die van toepassing 
zijn op het product en betrekking hebben 
op het betreffende potentiële risico, waarbij 
testrapporten of certificaten waaruit de 
conformiteit blijkt en die zijn afgegeven 
door een geaccrediteerde 
conformiteitsbeoordelingsinstantie, ten 
volle in aanmerking worden genomen;

a) de in of krachtens de 
harmonisatiewetgeving van de Unie 
vastgestelde vereisten die van toepassing 
zijn op het product en betrekking hebben 
op het betreffende potentiële risico, waarbij 
testrapporten of certificaten waaruit de 
conformiteit blijkt en die zijn afgegeven 
door een geaccrediteerde 
conformiteitsbeoordelingsinstantie, ten 
volle in aanmerking worden genomen, met 
inbegrip van beoordelingen 
overeenkomstig Verordening (EG ) nr. 
1907/2006, bijvoorbeeld in het kader van 
een registratie, autorisatie, beperking of 
mededeling;

Or. de

Motivering

Afstemming op Reach-verordening, teneinde dubbele regulering te voorkomen. De Reach-
verordening vormt het primaire kader voor de risicobeoordeling van stoffen; daarom moeten 
dergelijke beoordelingen in aanmerking worden genomen.

Amendement 286
Pablo Arias Echeverría

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de in of krachtens de 
harmonisatiewetgeving van de Unie 
vastgestelde vereisten die van toepassing 
zijn op het product en betrekking hebben 

a) de in of krachtens de 
harmonisatiewetgeving van de Unie 
vastgestelde vereisten die van toepassing 
zijn op het product en betrekking hebben 
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op het betreffende potentiële risico, waarbij 
testrapporten of certificaten waaruit de 
conformiteit blijkt en die zijn afgegeven 
door een geaccrediteerde 
conformiteitsbeoordelingsinstantie, ten 
volle in aanmerking worden genomen;

op het betreffende potentiële risico, waarbij 
testrapporten of certificaten waaruit de 
conformiteit blijkt en die zijn afgegeven 
door een geaccrediteerde 
conformiteitsbeoordelingsinstantie, in 
aanmerking worden genomen;

Or. es

Motivering

Voorgesteld wordt de term "ten volle" te schrappen, omdat dit "volledig" of "absoluut" 
betekent en verwarring kan scheppen. Testrapporten en certificaten worden in ieder geval in 
hun volledigheid bestudeerd, niet slechts gedeeltelijk.

Amendement 287
Pablo Arias Echeverría

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Bij ontstentenis van de in a), b), en 
c), vastgestelde eisen, moeten de 
bepalingen van artikel 6 van de 
verordening betreffende de veiligheid van 
consumentenproducten in aanmerking 
worden genomen;

Or. es

Motivering

Allereerst wordt een naamwijziging voorgesteld, om ervoor te zorgen dat de terminologie 
overeenkomt met die in de verordening betreffende de veiligheid van consumentenproducten. 
Ten tweede heeft de formulering geen betrekking op risicobeoordeling. Niet-geharmoniseerde 
producten waarop geen regels van toepassing zijn, worden eveneens uitgesloten, dus er moet 
worden verwezen naar de verordening betreffende de veiligheid van consumentenproducten 
en met name artikel 6 daarvan.

Amendement 288
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann
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Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De overeenstemming met de in lid 2, 
onder a), b) en c), bedoelde criteria geeft 
aanleiding tot het vermoeden dat het 
product de openbare belangen waarop die 
criteria betrekking hebben afdoende 
beschermt. Dit belet 
markttoezichtautoriteiten echter niet 
maatregelen krachtens deze verordening 
te nemen als er nieuw bewijs is dat het 
product, ondanks de conformiteit of 
overeenstemming, een risico vormt.

3. De overeenstemming met de in lid 2, 
onder a), b) en c), bedoelde criteria geeft 
aanleiding tot het vermoeden dat het 
product de openbare belangen waarop die 
criteria betrekking hebben afdoende 
beschermt.

Or. en

Motivering

De punten a, b en c waarnaar in dit lid wordt verwezen, zijn omstandigheden waarin er 
vermoedelijk geen risico is overeenkomstig de Uniewetgeving. Met het oog op rechtszekerheid 
voor de marktdeelnemers is het niet wenselijk dat een administratieve autoriteit de relevantie 
van de wetgeving betwist.

Amendement 289
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De overeenstemming met de in lid 2, 
onder a), b) en c), bedoelde criteria geeft 
aanleiding tot het vermoeden dat het 
product de openbare belangen waarop die 
criteria betrekking hebben afdoende 
beschermt. Dit belet 
markttoezichtautoriteiten echter niet 
maatregelen krachtens deze verordening te 
nemen als er nieuw bewijs is dat het 
product, ondanks de conformiteit of 
overeenstemming, een risico vormt.

3. De overeenstemming met de in lid 2, 
onder a), b) en c), bedoelde criteria geeft 
aanleiding tot het vermoeden dat het 
product de openbare belangen waarop die 
criteria betrekking hebben afdoende 
beschermt. Dit belet 
markttoezichtautoriteiten echter niet 
maatregelen krachtens deze verordening te 
nemen als er bewijs is dat het product, 
ondanks de conformiteit of 
overeenstemming, een risico vormt.
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Or. es

Amendement 290
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De overeenstemming met de in lid 2, 
onder a), b) en c), bedoelde criteria geeft 
aanleiding tot het vermoeden dat het 
product de openbare belangen waarop die 
criteria betrekking hebben afdoende 
beschermt. Dit belet 
markttoezichtautoriteiten echter niet 
maatregelen krachtens deze verordening te 
nemen als er nieuw bewijs is dat het 
product, ondanks de conformiteit of 
overeenstemming, een risico vormt.

3. De overeenstemming met de in lid 2, 
onder a), b) en c), bedoelde criteria geeft 
aanleiding tot het vermoeden dat het 
product de openbare belangen waarop die 
criteria betrekking hebben afdoende 
beschermt. Dit belet 
markttoezichtautoriteiten echter niet 
maatregelen krachtens deze verordening te 
nemen als er bewijs is dat het product, 
ondanks de conformiteit of 
overeenstemming, een risico vormt.

Or. es

Amendement 291
Heide Rühle

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De overeenstemming met de in lid 2, 
onder a), b) en c), bedoelde criteria geeft 
aanleiding tot het vermoeden dat het 
product de openbare belangen waarop die 
criteria betrekking hebben afdoende 
beschermt. Dit belet 
markttoezichtautoriteiten echter niet 
maatregelen krachtens deze verordening te 
nemen als er nieuw bewijs is dat het 
product, ondanks de conformiteit of 
overeenstemming, een risico vormt.

3. De overeenstemming met de in lid 2, 
onder a), b) en c), bedoelde criteria geeft 
aanleiding tot het vermoeden dat het 
product de openbare belangen waarop die 
criteria betrekking hebben afdoende 
beschermt. Dit belet 
markttoezichtautoriteiten echter niet 
maatregelen krachtens deze verordening te 
nemen als er nieuw bewijs is dat het 
product, ondanks de conformiteit of 
overeenstemming met de in lid 2, onder b) 
en c), bedoelde criteria, een ernstig risico 
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vormt. In dat geval tonen de 
markttoezichtautoriteiten aan dat het 
product een ernstig risico vormt en delen 
zij hun besluit mee overeenkomstig 
artikel 19.

Or. en

Amendement 292
Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De overeenstemming met de in lid 2, 
onder a), b) en c), bedoelde criteria geeft 
aanleiding tot het vermoeden dat het 
product de openbare belangen waarop die 
criteria betrekking hebben afdoende 
beschermt. Dit belet 
markttoezichtautoriteiten echter niet 
maatregelen krachtens deze verordening te 
nemen als er nieuw bewijs is dat het 
product, ondanks de conformiteit of 
overeenstemming, een risico vormt.

3. De overeenstemming met een van de in 
lid 2, onder a), b) en c), bedoelde criteria 
geeft aanleiding tot het vermoeden dat het 
product de openbare belangen waarop die 
criteria betrekking hebben afdoende 
beschermt. Dit belet 
markttoezichtautoriteiten echter niet 
maatregelen krachtens deze verordening te 
nemen als er nieuw bewijs is dat het 
product, ondanks de conformiteit of 
overeenstemming, een risico vormt.

Or. en

Amendement 293
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het feit dat voor het betrokken openbaar 
belang een hoger beschermingsniveau 
haalbaar is en dat er andere producten 
beschikbaar zijn die minder risico vormen, 
is geen reden om aan te nemen dat een 
product een risico vormt.

4. Het feit dat voor het betrokken openbaar 
belang een hoger beschermingsniveau 
haalbaar is en dat er andere producten 
beschikbaar zijn die minder risico vormen, 
is onvoldoende reden om aan te nemen dat 
een product een risico vormt.
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Or. de

Amendement 294
Preslav Borissov

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De Commissie kan, op eigen 
initiatief of op verzoek van een 
markttoezichtautoriteit, een 
risicobeoordeling laten uitvoeren door een 
referentielaboratorium van de Europese 
Unie, overeenkomstig artikel 28. Een 
dergelijke beoordeling is bindend voor 
alle belanghebbenden.

Or. en

Motivering

Het voorstel om de referentielaboratoria van de Europese Unie te gebruiken om verschillen in 
de risicobeoordeling door de lidstaten op te lossen ondervangt het ontbreken van een 
onafhankelijke autoriteit inzake niet-voedingsproducten en maakt een uniforme 
risicobeoordeling in de hele EU mogelijk.

Amendement 295
Wim van de Camp

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 ter. De Commissie kan, op eigen 
initiatief of op verzoek van een 
toezichtautoriteit, een risicobeoordeling 
laten uitvoeren door een 
referentielaboratorium van de Europese 
Unie, overeenkomstig artikel 28. Een 
dergelijke beoordeling is bindend voor 
alle belanghebbenden.
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Or. en

Motivering

Het voorstel om de referentielaboratoria van de Europese Unie te gebruiken om verschillen in 
de risicobeoordeling door de lidstaten op te lossen ondervangt het ontbreken van een 
onafhankelijke autoriteit inzake niet-voedingsproducten en maakt een uniforme 
risicobeoordeling in de hele EU mogelijk.

Amendement 296
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 4 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 quater. De Commissie kan, op eigen 
initiatief of op verzoek van een 
toezichtautoriteit, een risicobeoordeling 
laten uitvoeren door een 
referentielaboratorium van de Europese 
Unie, overeenkomstig artikel 28. Een 
dergelijke beoordeling is bindend voor 
alle belanghebbenden.

Or. en

Motivering

Het voorstel om de referentielaboratoria van de Europese Unie te gebruiken om verschillen in 
de risicobeoordeling door de lidstaten op te lossen ondervangt het ontbreken van een 
onafhankelijke autoriteit inzake niet-voedingsproducten en maakt een uniforme 
risicobeoordeling in de hele EU mogelijk.

Amendement 297
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 4 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 quinquies. In gevallen waarin de 
risicobeoordelingspraktijken van lidstaten 
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verschillen en tot uiteenlopende 
interpretaties leiden aangaande de 
noodzaak van maatregelen met betrekking 
tot soortgelijke producten, geeft de 
Commissie aanwijzingen met betrekking 
tot passende risicobeoordelingspraktijken. 
De Commissie wordt bijgestaan door de 
overeenkomstig Besluit 2004/210/EG van 
de Commissie ingestelde 
wetenschappelijke comités en houdt 
rekening met alle beschikbare 
wetenschappelijke en technische bewijs 
met betrekking tot de betreffende risico's.

Or. en

Motivering

Er moet een procedure worden vastgesteld voor de gevallen waarin de resultaten van door 
verschillende lidstaten verrichte risicobeoordelingen van elkaar verschillen.

Amendement 298
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 4 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 sexies. De Commissie kan op verzoek 
van een markttoezichtautoriteit of op 
eigen initiatief risicobeoordelingen door
referentielaboratoria overeenkomstig 
artikel 28 laten uitvoeren. Deze 
risicobeoordelingen zijn bindend voor alle 
marktdeelnemers.

Or. de

Amendement 299
Norica Nicolai

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3 – alinea 2 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met betrekking tot een product dat moet 
voldoen aan harmonisatiewetgeving van de 
Unie wanneer het in het vrije verkeer wordt 
gebracht, is formele non-conformiteit met 
die wetgeving voor de autoriteiten van de 
lidstaten in de volgende gevallen 
voldoende reden om aan te nemen dat het 
product wellicht een risico vormt:

Met betrekking tot een product dat moet 
voldoen aan harmonisatiewetgeving van de 
Unie wanneer het in het vrije verkeer wordt 
gebracht, is formele non-conformiteit met 
die wetgeving voor de autoriteiten van de 
lidstaten in de volgende gevallen 
voldoende reden om de vrijgave van een 
product op te schorten:

Or. en

Motivering

Formele non-conformiteit brengt niet automatisch met zich dat het betrokken product een 
risico vormt. Dit zou echter voldoende reden voor opschorting moeten zijn en van de 
marktdeelnemer zou moeten worden verlangd dat hij een einde maakt aan de formele non-
conformiteit, waarna de producten bij besluit van de markttoezichtautoriteiten kunnen worden 
vrijgegeven, zoals bepaald in artikel 15.

Amendement 300
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3 – alinea 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met betrekking tot een product dat moet 
voldoen aan harmonisatiewetgeving van de 
Unie wanneer het in het vrije verkeer wordt 
gebracht, is formele non-conformiteit met 
die wetgeving voor de autoriteiten van de 
lidstaten in de volgende gevallen 
voldoende reden om aan te nemen dat het 
product wellicht een risico vormt:

Met betrekking tot een product dat moet 
voldoen aan harmonisatiewetgeving van de 
Unie wanneer het in het vrije verkeer wordt 
gebracht, kan formele non-conformiteit 
met die wetgeving voor de autoriteiten van 
de lidstaten in de volgende gevallen 
voldoende reden zijn om aan te nemen dat 
het product wellicht een risico vormt:

Or. de

Motivering

Het is aan de markttoezichtautoriteiten om te bepalen of een product risico's in zich bergt.
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Amendement 301
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3 – alinea 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met betrekking tot een product dat moet 
voldoen aan harmonisatiewetgeving van 
de Unie wanneer het in het vrije verkeer 
wordt gebracht, is formele non-
conformiteit met die wetgeving voor de 
autoriteiten van de lidstaten in de volgende 
gevallen voldoende reden om aan te nemen 
dat het product wellicht een risico vormt:

Met betrekking tot een product dat moet 
voldoen aan wetgeving van de Unie 
wanneer het in het vrije verkeer wordt 
gebracht, is formele non-conformiteit met 
die wetgeving voor de autoriteiten van de 
lidstaten in de volgende gevallen 
voldoende reden om aan te nemen dat het 
product wellicht een risico vormt:

Or. es

Motivering

Krachtens de verordening betreffende de veiligheid van consumentenproducten zijn formele 
eisen inzake niet-geharmoniseerde producten vergelijkbaar met de formele eisen inzake 
geharmoniseerde producten: invoerders zijn verplicht zichzelf te identificeren, over 
technische documentatie te beschikken, de identiteit van de fabrikant te verifiëren en kennis te 
nemen van relevante instructies en waarschuwingen. Niet-naleving van een van deze eisen 
kan worden aangemerkt als formele non-conformiteit, die op dezelfde manier dient te worden 
behandeld als non-conformiteit van geharmoniseerde producten.

Amendement 302
Constance Le Grip

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3 – alinea 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) het product of een aanbiedingsvorm 
van het product is zonder toestemming 
voorzien van een merk dat identiek is aan 
of overeenstemt met het ingeschreven 
merk, waardoor de echtheid of de 
oorsprong van het product niet is 
gegarandeerd;

Or. fr
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Amendement 303
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3 – alinea 2 – letter b ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b ter) het product of iedere aanbieding 
van het product draagt zonder 
toestemming een handelsmerk dat 
identiek of gelijk is aan een geregistreerd 
handelsmerk voor dit product, waardoor 
de echtheid of de oorsprong van het 
product derhalve niet is gegarandeerd;

Or. en

Amendement 304
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Wanneer producten niet bestemd 
zijn om in de handel te worden gebracht 
in de lidstaten waar zij in het vrije verkeer 
worden gebracht, geeft de taal waarin de 
in lid 3, onder a), b) en c), bedoelde 
informatie is gesteld, de autoriteiten die 
belast zijn met de controle aan de 
buitengrenzen niet voldoende reden om 
aan te nemen dat het product wellicht een 
risico vormt.

Or. en

Motivering

Kleine spullen (bv. cosmetica) worden vaak opnieuw geëtiketteerd nadat zij in het vrije 
verkeer zijn gebracht en voordat zij in de handel worden gebracht. Douaneautoriteiten 
hebben de vrijgave van dergelijke producten soms ten onrechte opgeschort omdat ze niet in 
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de nationale talen waren geëtiketteerd. Dit misverstand moet worden voorkomen. Importeurs 
en distributeurs zullen echter nog altijd moeten nagaan of de instructies en informatie 
aangaande de veiligheid gesteld zijn in de taal van de lidstaat waar zij de producten 
aanbieden.

Amendement 305
Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. De corrigerende maatregelen van de 
markttoezichtautoriteiten staan in 
verhouding tot de ernst van de non-
conformiteit.

Or. en

Amendement 306
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Bij bederfelijke producten dragen de 
autoriteiten die belast zijn met de controle 
aan de buitengrenzen er zoveel mogelijk
zorg voor dat de eventueel door hen 
opgelegde voorwaarden voor de opslag van 
producten of voor het parkeren van 
voertuigen waarmee zij vervoerd worden, 
niet onverenigbaar zijn met de bewaring 
van de producten.

5. Bij bederfelijke producten faciliteren de 
autoriteiten die belast zijn met de controle 
aan de buitengrenzen, voor zover mogelijk, 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
eventueel door hen opgelegde voorwaarden 
voor de opslag van producten of voor het 
parkeren van voertuigen waarmee zij 
vervoerd worden, niet onverenigbaar zijn 
met de bewaring van de producten.

Or. es

Motivering

In douanezones kunnen marktdeelnemers er zelf voor zorgen dat bederfelijke producten op 
passende wijze worden opgeslagen en bewaard, op plekken die hiervoor zijn ingericht. De 
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autoriteiten die belast zijn met de controle aan de buitengrenzen kunnen dit vergemakkelijken 
door het faciliteren van de nodige maatregelen, maar ze kunnen niet garanderen dat deze
daadwerkelijk worden getroffen.

Amendement 307
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien de markttoezichtautoriteiten 
concluderen dat een product waarvan de 
vrijgave wegens formele non-conformiteit 
overeenkomstig artikel 14, lid 3, tweede 
alinea, werd opgeschort, in feite geen risico 
vormt, zet de marktdeelnemer de formele 
non-conformiteit niettemin recht voordat 
het product wordt vrijgegeven.

2. Indien de markttoezichtautoriteiten 
concluderen dat een product waarvan de 
vrijgave wegens formele non-conformiteit 
overeenkomstig artikel 14, lid 3, tweede 
alinea, werd opgeschort, in feite geen risico 
vormt, neemt de markttoezichtautoriteit 
overeenkomstig het 
evenredigheidsbeginsel maatregelen met 
het oog op strafvervolging van de non-
conformiteit voordat het product wordt 
vrijgegeven.

Or. de

Motivering

De markttoezichtautoriteiten moeten de mogelijkheid krijgen om kleine overtredingen aan te 
pakken.

Amendement 308
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Als het product bij vrijgave voldoet aan 
de toepasselijke vereisten van de 
harmonisatiewetgeving van de Unie die 
betrekking hebben op het betrokken 
potentiële risico en er ten volle rekening is 
gehouden met testrapporten of certificaten 

3. Als het product bij vrijgave voldoet aan 
de toepasselijke vereisten van de 
harmonisatiewetgeving van de Unie die 
betrekking hebben op het betrokken 
potentiële risico en er ten volle rekening is 
gehouden met testrapporten of certificaten 
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waaruit de conformiteit blijkt en die zijn 
afgegeven door een 
conformiteitsbeoordelingsinstantie, wordt 
het product door de 
markttoezichtautoriteiten geacht geen 
risico te vormen. Dit belet deze 
autoriteiten niet de autoriteiten die belast 
zijn met de controle aan de buitengrenzen 
op te dragen het product niet vrij te geven, 
wanneer er bewijs is dat het product 
ondanks de conformiteit in feite een risico 
vormt.

waaruit de conformiteit blijkt en die zijn 
afgegeven door een 
conformiteitsbeoordelingsinstantie, wordt 
het product door de 
markttoezichtautoriteiten geacht geen 
risico te vormen.

Or. en

Motivering

Het is niet wenselijk dat grenscontroleautoriteiten het vermoeden dat een product geen risico 
vormt, kunnen weerleggen, met name omdat onduidelijk is in welke omstandigheden dat 
mogelijk zou zijn. Een dergelijke bepaling zou tot rechtsonzekerheid en misbruik kunnen 
leiden.

Amendement 309
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Als het product bij vrijgave voldoet aan 
de toepasselijke vereisten van de 
harmonisatiewetgeving van de Unie die 
betrekking hebben op het betrokken 
potentiële risico en er ten volle rekening is 
gehouden met testrapporten of certificaten 
waaruit de conformiteit blijkt en die zijn 
afgegeven door een 
conformiteitsbeoordelingsinstantie, wordt 
het product door de 
markttoezichtautoriteiten geacht geen 
risico te vormen. Dit belet deze autoriteiten 
niet de autoriteiten die belast zijn met de 
controle aan de buitengrenzen op te dragen 
het product niet vrij te geven, wanneer er 
bewijs is dat het product ondanks de 

3. Als het product bij vrijgave voldoet aan 
de toepasselijke vereisten van de 
harmonisatiewetgeving van de Unie die 
betrekking hebben op het betrokken 
potentiële risico en er rekening is gehouden 
met testrapporten of certificaten waaruit de 
conformiteit blijkt en die zijn afgegeven 
door een 
conformiteitsbeoordelingsinstantie, wordt 
het product door de 
markttoezichtautoriteiten geacht geen 
risico te vormen. Dit belet deze autoriteiten 
niet de autoriteiten die belast zijn met de 
controle aan de buitengrenzen op te dragen 
het product niet vrij te geven, wanneer er 
bewijs is dat het product ondanks de 
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conformiteit in feite een risico vormt. conformiteit in feite een risico vormt.

Or. es

Motivering

De term "ten volle" betekent "volledig" of "absoluut" en kan verwarring scheppen. 
Testrapporten en certificaten worden in ieder geval in hun volledigheid bestudeerd, niet 
slechts gedeeltelijk.

Amendement 310
Wim van de Camp

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De markttoezichtautoriteiten mogen een 
vergoeding vragen die de kosten van hun 
activiteiten, met inbegrip van de tests die 
zijn uitgevoerd voor de risicobeoordeling, 
geheel of gedeeltelijk dekt, wanneer zij 
maatregelen nemen overeenkomstig lid 1.

6. Wanneer zij maatregelen nemen 
overeenkomstig lid 1 verzoeken de
markttoezichtautoriteiten
onderaannemers om de kosten van hun 
diensten rechtstreeks op de betrokken 
marktdeelnemer te verhalen tenzij de 
markttoezichtautoriteit deze maatregel 
onevenredig acht. De 
markttoezichtautoriteiten mogen een 
vergoeding vragen die de kosten van hun 
activiteiten, met inbegrip van de tests die 
zijn uitgevoerd voor de risicobeoordeling, 
en het verrichte werk geheel of 
gedeeltelijk dekt.

Or. en

Motivering

Op grond van artikel 10 van dit voorstel voor een verordening mogen de 
markttoezichtautoriteiten de kosten voor het vernietigen of op een andere manier onbruikbaar 
maken van een product dat een risico vormt, aan de betrokken marktdeelnemer aanrekenen. 
Niet alleen het vernietigen van een product maar ook het uitvoeren van laboratoriumproeven 
kost veel geld, zoals de Commissie in haar meerjarig actieplan benadrukt. Het sluit dan ook 
aan bij artikel 10 om de marktdeelnemer die een onveilig product in de handel brengt, de 
kosten van die tests te laten dragen.
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Amendement 311
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De markttoezichtautoriteiten mogen een 
vergoeding vragen die de kosten van hun 
activiteiten, met inbegrip van de tests die 
zijn uitgevoerd voor de risicobeoordeling, 
geheel of gedeeltelijk dekt, wanneer zij 
maatregelen nemen overeenkomstig lid 1.

6. Wanneer zij maatregelen nemen 
overeenkomstig lid 1 verzoeken de
markttoezichtautoriteiten
onderaannemers om de kosten van hun 
diensten rechtstreeks op de betrokken 
marktdeelnemer te verhalen tenzij de 
markttoezichtautoriteit deze maatregel 
onevenredig acht. De 
markttoezichtautoriteiten mogen een 
vergoeding vragen die de kosten van hun 
activiteiten, met inbegrip van de tests die 
zijn uitgevoerd voor de risicobeoordeling, 
en het verrichte werk geheel of 
gedeeltelijk dekt.

Or. en

Motivering

Op grond van artikel 10 van dit voorstel voor een verordening mogen de 
markttoezichtautoriteiten de kosten voor het vernietigen of op een andere manier onbruikbaar 
maken van een product dat een risico vormt, aan de betrokken marktdeelnemer aanrekenen. 
Niet alleen het vernietigen van een product maar ook het uitvoeren van laboratoriumproeven 
kost veel geld, zoals de Commissie in haar meerjarig actieplan benadrukt. Het sluit dan ook 
aan bij artikel 10 om de marktdeelnemer die een onveilig product in de handel brengt, de 
kosten van die tests te laten dragen.

Amendement 312
Heide Rühle

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De markttoezichtautoriteiten mogen een 
vergoeding vragen die de kosten van hun 
activiteiten, met inbegrip van de tests die 

6. De markttoezichtautoriteiten brengen 
marktdeelnemers die de niet-conforme 
producten en producten die een risico 
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zijn uitgevoerd voor de risicobeoordeling, 
geheel of gedeeltelijk dekt, wanneer zij 
maatregelen nemen overeenkomstig lid 1.

vormen aangeven voor het vrije verkeer
een vergoeding in rekening die de kosten 
van hun activiteiten, met inbegrip van de 
tests die zijn uitgevoerd voor de 
risicobeoordeling, geheel of gedeeltelijk 
dekt, wanneer zij maatregelen nemen 
overeenkomstig lid 1.

Or. en

Amendement 313
Franz Obermayr

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De markttoezichtautoriteiten mogen een 
vergoeding vragen die de kosten van hun 
activiteiten, met inbegrip van de tests die 
zijn uitgevoerd voor de risicobeoordeling, 
geheel of gedeeltelijk dekt, wanneer zij 
maatregelen nemen overeenkomstig lid 1.

6. De markttoezichtautoriteiten mogen een 
vergoeding vragen die de kosten van hun 
activiteiten, met inbegrip van de tests die 
zijn uitgevoerd voor de risicobeoordeling, 
geheel of gedeeltelijk dekt, wanneer zij 
maatregelen nemen overeenkomstig lid 1.
Bovendien kunnen subondernemingen die 
van de markttoezichtautoriteiten opdracht 
hebben gekregen producten te vernietigen 
of te testen, vergoedingen verlangen die 
de kosten van hun activiteiten geheel of 
gedeeltelijk dekken. De vergoedingen 
worden rechtstreeks verhaald op de 
betrokken fabrikant of importeur.

Or. de

Amendement 314
Ashley Fox

Voorstel voor een verordening
Artikel 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Artikel 17 Schrappen



AM\1002709NL.doc 151/193 PE516.934v02-00

NL

Persoonlijke invoer
1. Wanneer een product de Unie 
binnenkomt met en in het fysiek bezit van 
een natuurlijke persoon en redelijkerwijs 
bestemd lijkt voor persoonlijk gebruik 
door die persoon, wordt de vrijgave niet 
opgeschort krachtens artikel 14, lid 3, 
tenzij het gebruik van het product de 
gezondheid en het leven van personen, 
dieren of planten in gevaar kan brengen.
2. Een product wordt geacht bestemd te 
zijn voor persoonlijk gebruik door de 
natuurlijke persoon die het de Unie in 
brengt, indien het gaat om de incidentele 
invoer van producten die uitsluitend 
bestemd zijn voor gebruik door de 
betrokkene of zijn familie, voor zover 
noch de aard noch de hoeveelheid op 
commerciële doeleinden wijst.

Or. en

Amendement 315
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Binnen zestig dagen nadat de Commissie 
de lidstaten overeenkomstig artikel 20, 
lid 4, heeft meegedeeld dat de lidstaat die 
oorspronkelijk kennisgeving heeft gedaan, 
weigert een product in het vrije verkeer te 
brengen, kan een lidstaat tegen die 
weigering bezwaar aantekenen, voor zover 
het een product betreft dat onder de 
harmonisatiewetgeving valt. De lidstaat zet 
uiteen waarom hij bezwaar aantekent, 
verklaart in welk opzicht hij het risico dat 
het product vormt, anders beoordeelt en 
vermeldt bijzondere omstandigheden en 
andere informatie over het betrokken 
product.

1. Binnen vijftien dagen nadat de 
Commissie de lidstaten overeenkomstig 
artikel 20, lid 4, heeft meegedeeld dat de 
lidstaat die oorspronkelijk kennisgeving 
heeft gedaan, weigert een product in het 
vrije verkeer te brengen, kan een lidstaat 
tegen die weigering bezwaar aantekenen, 
voor zover het een product betreft dat 
onder de harmonisatiewetgeving valt. De 
lidstaat zet uiteen waarom hij bezwaar 
aantekent, verklaart in welk opzicht hij het 
risico dat het product vormt, anders 
beoordeelt en vermeldt bijzondere 
omstandigheden en andere informatie over 
het betrokken product.
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Or. es

Motivering

Een termijn van zestig dagen om bezwaar aan te tekenen tegen een getroffen maatregel is te 
lang en nadelig voor de marktdeelnemers zelf. In deze periode, bovenop de termijn die de 
Commissie nodig heeft om een besluit te nemen, hebben de toezichtautoriteiten reeds 
voorzorgsmaatregelen getroffen om de verhandeling van het product te beperken of de invoer 
ervan geweigerd en teruggezonden naar de plaats van oorsprong. De informatie die is 
verstrekt door de lidstaat die kennisgeving heeft gedaan, in combinatie met de kennisgeving 
(testrapport, rechtvaardiging van de maatregel en risicobeoordeling), is voldoende om in een 
korte periode te bepalen of die maatregel passend is. Het is niet nodig zestig dagen te 
wachten.

Amendement 316
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Als er een bezwaar wordt aangetekend 
door een lidstaat overeenkomstig lid 1 of 
de Commissie van mening is dat de 
weigering wellicht strijdig is met de 
Uniewetgeving, treedt de Commissie 
onverwijld in overleg met de betrokken 
marktdeelnemer(s) en beoordeelt zij de
weigering, rekening houdend met alle 
beschikbare wetenschappelijke en 
technische bewijs.

3. Als er een bezwaar wordt aangetekend 
door een lidstaat overeenkomstig lid 1 of 
de Commissie van mening is dat de 
weigering wellicht strijdig is met de 
Uniewetgeving, treedt de Commissie 
onverwijld in overleg met de lidstaat die 
kennisgeving heeft gedaan en de 
betrokken marktdeelnemer(s) en beoordeelt 
zij de nationale maatregelen binnen zestig 
dagen, rekening houdend met alle 
beschikbare wetenschappelijke en 
technische bewijs.

Or. es

Motivering

Om ervoor te zorgen dat deze bepalingen niet nadelig voor marktdeelnemers zijn, wordt 
voorgesteld twee termijnen vast te stellen: een korte termijn (vijftien dagen) om bezwaar aan 
te tekenen, naast de termijn van zestig dagen waarin de Commissie haar besluit neemt. Het is 
essentieel om te overleggen met de lidstaat die kennisgeving heeft gedaan, aangezien die 
beschikt over alle bewijsstukken die tot de maatregel hebben geleid.
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Amendement 317
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Indien binnen vijftien dagen 
bezwaar wordt aangetekend door de 
Commissie of een lidstaat in 
overeenstemming met lid 1, stelt de 
Commissie alle lidstaten hiervan in kennis 
via de RAPEX-contactpunten.

Or. es

Motivering

Het is essentieel dat de markttoezichtautoriteiten via RAPEX in kennis worden gesteld van 
eventuele bezwaren tegen vastgestelde maatregelen met betrekking tot onveilig geachte 
producten.

Amendement 318
Heide Rühle

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie onderhoudt het systeem 
voor snelle uitwisseling van informatie 
(RAPEX). De lidstaten gebruiken RAPEX 
voor het uitwisselen van informatie over 
producten die een risico vormen in de zin 
van deze verordening.

1. De Commissie onderhoudt het systeem 
voor snelle uitwisseling van informatie 
(RAPEX). De lidstaten gebruiken RAPEX 
voor het uitwisselen van informatie over 
producten die een ernstig risico voor de 
gezondheid of de veiligheid van de 
consument vormen in de zin van deze 
verordening.

Or. en

Amendement 319
Ashley Fox
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Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie onderhoudt het systeem 
voor snelle uitwisseling van informatie 
(RAPEX). De lidstaten gebruiken RAPEX 
voor het uitwisselen van informatie over 
producten die een risico vormen in de zin 
van deze verordening.

1. De Commissie onderhoudt het systeem 
voor snelle uitwisseling van informatie 
(RAPEX). De lidstaten gebruiken RAPEX 
voor het uitwisselen van informatie over 
producten die een ernstig risico vormen in 
de zin van deze verordening.

Or. en

Amendement 320
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie onderhoudt het systeem 
voor snelle uitwisseling van informatie 
(RAPEX). De lidstaten gebruiken RAPEX 
voor het uitwisselen van informatie over 
producten die een risico vormen in de zin 
van deze verordening.

1. De Commissie onderhoudt het systeem 
voor snelle uitwisseling van informatie 
(RAPEX). De lidstaten gebruiken RAPEX 
voor het uitwisselen van informatie over 
producten die een ernstig risico vormen in 
de zin van deze verordening.

Or. en

Motivering

Om de doeltreffendheid van RAPEX te waarborgen moet het toepassingsgebied worden 
beperkt tot producten die een ernstig risico vormen, terwijl de overige producten moeten 
worden afgehandeld via het informatie- en communicatiesysteem voor markttoezicht 
(ICSMS). Zo kunnen de lidstaten efficiënter op kennisgevingen reageren door een 
onderscheid te maken tussen gevaarlijke producten en producten die louter niet-conform zijn 
of beperkte risico's inhouden en derhalve geen dringend optreden vergen om de veiligheid 
van de consument te waarborgen. De huidige bepaling zou RAPEX kunnen overbelasten en de 
doeltreffendheid ervan in gevaar kunnen brengen.



AM\1002709NL.doc 155/193 PE516.934v02-00

NL

Amendement 321
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie onderhoudt het systeem 
voor snelle uitwisseling van informatie 
(RAPEX). De lidstaten gebruiken RAPEX 
voor het uitwisselen van informatie over 
producten die een risico vormen in de zin 
van deze verordening.

1. De Commissie onderhoudt het systeem 
voor snelle uitwisseling van informatie 
(Rapex). De lidstaten gebruiken Rapex 
voor het uitwisselen van informatie over 
producten die een aanzienlijk risico 
vormen in de zin van deze verordening.

Or. de

Motivering

Rapex moet alleen worden ingeschakeld als er van een ernstig risico sprake is. In alle andere 
gevallen moet het ICSMS worden gebruikt, zulks om een overvloed aan gegevens tegen te 
gaan. Wanneer er te veel meldingen via Rapex worden gedaan, kan de onjuiste indruk worden 
gewekt dat er in Europa al te veel ondeugdelijke producten worden vervaardigd. Dat zou niet 
bevorderlijk zijn voor de reputatie van het Europese bedrijfsleven.

Amendement 322
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Deelneming aan RAPEX staat open voor 
kandidaat-lidstaten, derde landen en 
internationale organisaties in het kader van 
en in overeenstemming met 
overeenkomsten tussen de Unie en deze 
landen of organisaties. Die 
overeenkomsten moeten zijn gebaseerd op 
wederkerigheid en moeten bepalingen 
bevatten inzake vertrouwelijkheid die 
overeenkomen met de in de Unie geldende 
bepalingen.

4. Deelneming aan RAPEX staat open voor 
kandidaat-lidstaten, derde landen en 
internationale organisaties in het kader van 
en in overeenstemming met 
overeenkomsten tussen de Unie en deze 
landen of organisaties. Die 
overeenkomsten moeten zijn gebaseerd op 
wederkerigheid en moeten bepalingen 
bevatten inzake vertrouwelijkheid en 
bescherming van persoonsgegevens die 
overeenkomen met de in de Unie geldende 
bepalingen.
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Or. de

Amendement 323
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Deelneming aan RAPEX staat open voor 
kandidaat-lidstaten, derde landen en 
internationale organisaties in het kader van 
en in overeenstemming met 
overeenkomsten tussen de Unie en deze 
landen of organisaties. Die 
overeenkomsten moeten zijn gebaseerd op 
wederkerigheid en moeten bepalingen 
bevatten inzake vertrouwelijkheid die 
overeenkomen met de in de Unie geldende 
bepalingen.

4. Deelneming aan RAPEX staat open voor 
kandidaat-lidstaten, derde landen en 
internationale organisaties in het kader van 
en in overeenstemming met 
overeenkomsten tussen de Unie en deze 
landen of organisaties. Die 
overeenkomsten moeten zijn gebaseerd op 
wederkerigheid en moeten bepalingen 
bevatten inzake vertrouwelijkheid die 
overeenkomen met de in de Unie geldende 
bepalingen, alsmede bijzondere 
bepalingen betreffende de bescherming 
van persoonsgegevens zoals 
voorgeschreven door artikel 25 van 
Richtlijn 95/46/EG en artikel 9 van 
Verordening (EG) nr. 45/2001.

Or. en

Motivering

Behalve de algemene bepalingen inzake vertrouwelijkheid moeten ook specifieke bepalingen 
inzake de bescherming van persoonsgegevens worden nageleefd.

Amendement 324
Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De Commissie publiceert een 
wekelijks overzicht van de producten die 
een ernstig risico inhouden, zoals gemeld 
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door de nationale autoriteiten. Het 
wekelijkse overzicht omvat de door 
nationale autoriteiten getroffen 
maatregelen alsook de door 
marktdeelnemers vrijwillig getroffen 
maatregelen.

Or. en

Amendement 325
Heide Rühle

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Kennisgeving via RAPEX van producten 
die een risico vormen

Kennisgeving via RAPEX van producten 
die een ernstig risico vormen

Or. en

Amendement 326
Ashley Fox

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Kennisgeving via RAPEX van producten 
die een risico vormen

Kennisgeving via RAPEX van producten 
die een ernstig risico vormen

Or. en

Amendement 327
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – titel
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Kennisgeving via RAPEX van producten 
die een risico vormen

Kennisgeving via RAPEX van producten 
die een ernstig risico vormen

Or. en

Motivering

Om de doeltreffendheid van RAPEX te waarborgen moet het toepassingsgebied worden 
beperkt tot producten die een ernstig risico vormen, terwijl de overige producten moeten 
worden afgehandeld via het informatie- en communicatiesysteem voor markttoezicht 
(ICSMS). Zo kunnen de lidstaten efficiënter op kennisgevingen reageren door een 
onderscheid te maken tussen gevaarlijke producten en producten die louter niet-conform zijn 
of beperkte risico's inhouden en derhalve geen dringend optreden vergen om de veiligheid 
van de consument te waarborgen. De huidige bepaling zou RAPEX kunnen overbelasten en de 
doeltreffendheid ervan in gevaar kunnen brengen.

Amendement 328
Heide Rühle

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) corrigerende maatregelen door 
marktdeelnemers krachtens artikel 9, lid 3;

a) corrigerende maatregelen door 
marktdeelnemers;

Or. en

Amendement 329
Norica Nicolai

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) corrigerende maatregelen door 
marktdeelnemers krachtens artikel 9, lid 3;

a) corrigerende maatregelen door 
marktdeelnemers krachtens artikel 9, lid 4, 
onder c) en d);
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Or. en

Motivering

Om RAPEX alleen te gebruiken voor de kennisgeving van producten die een ernstig risico 
vormen.

Amendement 330
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) maatregelen die zijn vastgesteld in 
geval van formele non-conformiteit die 
niet is gecorrigeerd en een ernstig risico 
kan vormen (art. 9, lid 2)

Or. es

Motivering

Het doel van RAPEX is risicopreventie. Derhalve worden de maatregelen die zijn vastgesteld 
met betrekking tot producten die een risico kunnen vormen, hierin opgenomen. Het 
kennisgevingsrapport lijkt nergens te verwijzen naar de maatregelen die door 
marktdeelnemers zijn vastgesteld met betrekking tot gevaarlijke producten op de markt. 
Bovendien wordt in de huidige richtlijn inzake algemene productveiligheid (RAPV) vereist dat 
dergelijke maatregelen via RAPEX worden gemeld. Het is dus onduidelijk waarom ze niet in 
RAPEX zijn opgenomen. Op die manier zouden ze op internet worden geplaatst en 
toegankelijk zijn voor consumenten en andere belanghebbenden. Het is tevens noodzakelijk 
kennis te geven van de maatregelen die zijn getroffen in reactie op formele non-conformiteit 
die een ernstig risico kan vormen (afwezigheid van veiligheidswaarschuwingen, 
pictogrammen, instructies, enz.) indien de marktdeelnemer de non-conformiteit niet heeft 
gecorrigeerd.

Amendement 331
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1 – alinea 1 – letter b ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b ter) maatregelen die marktdeelnemers 
aan de markttoezichtautoriteiten hebben 
medegedeeld in overeenstemming met 
artikel 8, lid 9, artikel 10, lid 7, en artikel
11, lid 5, van de verordening betreffende 
de veiligheid van consumentenproducten.

Or. es

Amendement 332
Heide Rühle

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1 – alinea 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) de door de desbetreffende 
marktdeelnemer aangevoerde 
argumenten.

Or. en

Amendement 333
Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De eerste alinea is niet van toepassing 
wanneer het RAPEX-contactpunt reden 
heeft om aan te nemen dat de effecten van 
het risico van het product zich niet 
uitstrekken tot buiten het grondgebied van 
de betrokken lidstaat.

Schrappen

Or. en
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Amendement 334
Ashley Fox

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De eerste alinea is niet van toepassing 
wanneer het RAPEX-contactpunt reden 
heeft om aan te nemen dat de effecten van 
het risico van het product zich niet 
uitstrekken tot buiten het grondgebied van 
de betrokken lidstaat.

De eerste alinea is niet van toepassing 
wanneer het RAPEX-contactpunt reden 
heeft om aan te nemen dat de effecten van 
het ernstige risico van het product zich niet 
uitstrekken tot buiten het grondgebied van 
de betrokken lidstaat.

Or. en

Amendement 335
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de aard en de ernst van het risico, met 
inbegrip van een overzicht van de 
resultaten van de risicobeoordeling;

a) de gegevens die nodig zijn om het 
product te identificeren;

Or. es

Amendement 336
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de aard van eventuele non-conformiteit 
met de harmonisatiewetgeving van de 
Unie;

b) de aard en de ernst van het risico, met 
inbegrip van een overzicht van de 
resultaten van de veiligheids- en 
risicobeoordeling;
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Or. es

Motivering

Er moeten veiligheids- en risicobeoordelingsregels worden geformuleerd die op het product 
van toepassing zijn.

Amendement 337
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de gegevens die nodig zijn om het 
product te identificeren;

c) de gegevens die nodig zijn om het 
product te identificeren en te traceren;

Or. de

Amendement 338
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de gegevens die nodig zijn om het 
product te identificeren;

c) de aard van eventuele non-conformiteit 
met de wetgeving van de Unie;

Or. es

Amendement 339
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de herkomst en toeleveringsketen van d) de aard van de corrigerende of andere 
maatregel en het feit of het om een 
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het product; vrijwillige of voorgeschreven maatregel 
gaat;

Or. es

Amendement 340
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2 – alinea 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) de aard van de corrigerende of andere 
maatregel en het feit of het om een 
vrijwillige, goedgekeurde of 
voorgeschreven maatregel gaat;

f) de herkomst en toeleveringsketen van 
het product;

Or. es

Motivering

Getroffen maatregelen met betrekking tot een product dat een risico vormt, kunnen 
voorgeschreven of vrijwillig zijn, maar in beide gevallen altijd goedgekeurd en noodzakelijk. 
Dit hoeft derhalve niet specifiek vermeld te worden. Voor wat de gegevens op het formulier 
betreft, lijkt het noodzakelijk een logische volgorde vast te stellen. Hiertoe worden een aantal 
wijzigingen voorgesteld. De informatie moet allereerst betrekking hebben op de identificatie 
van het product, gevolgd door – in deze volgorde – het risico, non-conformiteit met de 
wetgeving, de vastgestelde maatregelen, de datum van vaststelling, enz.

Amendement 341
Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2 – alinea 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) de website en alternatieve 
contactgegevens voor consumenten;

Or. en
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Amendement 342
Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2 – alinea 1 – letter f ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f ter) vermelding of het product als 
namaak bekendstaat;

Or. en

Amendement 343
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2 – alinea 1 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g bis) vermelding of het product als 
namaak bekendstaat.

Or. en

Amendement 344
Ashley Fox

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Als een kennisgeving betrekking heeft 
op een product dat niet in 
overeenstemming blijkt te zijn met de 
harmonisatiewetgeving van de Unie, 
wordt in de verstrekte informatie ook 
vermeld of de non-conformiteit het gevolg 
is van een van de volgende factoren:

Schrappen

a) het product voldoet niet aan de 
vereisten van de toepasselijke wetgeving;
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b) de geharmoniseerde normen waarnaar 
in die wetgeving wordt verwezen als 
normen die een vermoeden van 
conformiteit met die vereisten vestigen, 
vertonen tekortkomingen.
Als een in lid 1 bedoelde corrigerende of 
andere maatregel betrekking heeft op een 
product dat door een aangemelde 
instantie aan een 
conformiteitsbeoordeling is onderworpen, 
zorgen de markttoezichtautoriteiten 
ervoor dat de relevante aangemelde 
instantie in kennis wordt gesteld van de 
corrigerende of andere maatregelen die 
zijn genomen.

Or. en

Amendement 345
Heide Rühle

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer de Commissie een 
kennisgeving ontvangt, stelt zij de andere 
lidstaten daarvan in kennis. Als de 
kennisgeving niet voldoet aan de in de 
leden 1, 2 en 3 vastgestelde vereisten, kan 
de Commissie haar opschorten.

4. Wanneer de Commissie een 
kennisgeving ontvangt, stelt zij de 
marktdeelnemer en de andere lidstaten 
onverwijld daarvan in kennis. Als de 
kennisgeving niet voldoet aan de in de 
leden 1, 2 en 3 vastgestelde vereisten, kan 
de Commissie haar opschorten.

Or. en

Amendement 346
Ashley Fox

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 4



PE516.934v02-00 166/193 AM\1002709NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer de Commissie een 
kennisgeving ontvangt, stelt zij de andere 
lidstaten daarvan in kennis. Als de 
kennisgeving niet voldoet aan de in de 
leden 1, 2 en 3 vastgestelde vereisten, kan 
de Commissie haar opschorten.

4. Wanneer de Commissie een 
kennisgeving ontvangt, stelt zij de andere 
lidstaten daarvan in kennis. Als de 
kennisgeving niet voldoet aan de in de 
leden 1, 2 en 3 vastgestelde 
administratieve vereisten, kan de 
Commissie haar opschorten.

Or. en

Amendement 347
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer de Commissie een 
kennisgeving ontvangt, stelt zij de andere 
lidstaten daarvan in kennis. Als de
kennisgeving niet voldoet aan de in de 
leden 1, 2 en 3 vastgestelde vereisten, kan 
de Commissie haar opschorten.

4. Wanneer de Commissie een 
kennisgeving ontvangt, stelt zij de 
betrokken marktdeelnemer en de andere 
lidstaten daarvan in kennis. Als de 
kennisgeving niet voldoet aan de in de 
leden 1, 2 en 3 vastgestelde vereisten, kan 
de Commissie haar opschorten.

Or. de

Motivering

De betrokken marktdeelnemer moet ten minste gelijktijdig met de bekendmaking van de 
Rapex-melding in kennis worden gesteld, zodat hij ook zelf passende maatregelen kan nemen.

Amendement 348
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten stellen de Commissie 
onmiddellijk in kennis van de maatregelen 
die genomen zijn na ontvangst van een 
kennisgeving en verstrekken eventuele
aanvullende informatie, waaronder de 
resultaten van tests of analyses die zijn 
uitgevoerd of eventuele verschillen van 
inzicht. De Commissie doet deze 
informatie onmiddellijk aan de overige 
lidstaten toekomen.

5. De lidstaten stellen de Commissie zo 
snel mogelijk in kennis van de maatregelen 
die genomen zijn na ontvangst van een 
kennisgeving en verstrekken eventuele 
aanvullende informatie, waaronder de 
resultaten van tests of analyses die zijn 
uitgevoerd of eventuele verschillen van 
inzicht. De Commissie doet deze 
informatie onmiddellijk aan de overige 
lidstaten toekomen.

Or. es

Motivering

Na ontvangst van een kennisgeving moeten de markttoezichtautoriteiten verifiëren of het 
product op hun markt aanwezig is en contact opnemen met de marktdeelnemer (indien 
bekend). Indien de marktdeelnemer op dat moment niet instemt met de intrekking van het 
product, dient hij een paar dagen te krijgen om te worden gehoord. Het is dus zeer moeilijk 
om de Commissie onmiddellijk in kennis te stellen, en al helemaal om de Commissie 
onmiddellijk de resultaten van tests te verstrekken, enz. Getracht moet worden geen afbreuk te 
doen aan de betekenis van het woord "onmiddellijk", dat van groot belang is in deze 
verordening. Anderzijds, teneinde een antwoord te krijgen van de markttoezichtautoriteiten, 
moet rekening worden gehouden met de termijnen zoals vastgesteld in de artikelen 11 en 18 
voor de lidstaten en de Commissie om te reageren op de ter kennis gebrachte maatregelen of 
de termijn die aan de marktdeelnemers moet worden gegeven krachtens artikel 10, lid 3 
(minstens tien dagen) om te worden gehoord, nadat zij tevens een aanvullende termijn hebben 
gekregen (een passende periode) krachtens artikel 9, lid 3.

Amendement 349
Heide Rühle

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Het is mogelijk de informatie met 
betrekking tot een aan het RAPEX-
systeem gemeld product te actualiseren.

Or. en
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Amendement 350
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 ter. De informatie over een in Rapex 
vermeld product moet, voor zover van 
toepassing, geactualiseerd worden.

Or. de

Motivering

Bijwerking van de informatie over een in Rapex vermeld product moet bijvoorbeeld mogelijk 
zijn als informatie verouderd is.

Amendement 351
Heide Rühle

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie onderhoudt een 
informatie- en communicatiesysteem voor 
markttoezicht (ICSMS) voor het 
verzamelen en gestructureerd opslaan van 
informatie over kwesties betreffende het 
markttoezicht, en met name over:

1. De Commissie onderhoudt een 
informatie- en communicatiesysteem voor 
markttoezicht (ICSMS) voor het 
verzamelen en gestructureerd opslaan van 
informatie over kwesties betreffende het 
markttoezicht. De lidstaten verzamelen en 
voeren in het ICSMS met name informatie 
in over:

Or. en

Amendement 352
Heide Rühle
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Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie zorgt voor een interface-
oplossing waarmee het ICSMS zo nodig 
met RAPEX kan worden verbonden voor 
de uitwisseling van gegevens tussen deze 
systemen.

Or. en

Amendement 353
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) non-conformiteit met
harmonisatiewetgeving van de Unie 
anders dan de corrigerende of andere 
maatregelen waarvan kennis is gegeven via 
RAPEX, overeenkomstig artikel 20;

e) non-conformiteit met wetgeving van de 
Unie anders dan de corrigerende of andere 
maatregelen waarvan kennis is gegeven via 
RAPEX, overeenkomstig artikel 20;

Or. es

Motivering

Informatie inzake toezicht op zowel geharmoniseerde als niet-geharmoniseerde producten 
moet worden bewaard.

Amendement 354
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1 – alinea 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) bezwaren aangetekend door een lidstaat 
overeenkomstig artikel 11, lid 1, of 

Schrappen
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artikel 18, lid 1, en de follow-up.

Or. es

Motivering

Dubbel werk dient te worden vermeden. Bezwaren worden aangetekend via een RAPEX-
kennisgeving, zodra maatregelen zijn vastgesteld. De uitwisseling van gegevens in dit verband 
maakt onderdeel uit van dit proces. Het wordt niet noodzakelijk geacht dit opnieuw in het 
ICSMS in te voeren.

Amendement 355
Ashley Fox

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het ICSMS bevat een overzicht van 
referenties naar corrigerende of andere 
maatregelen die zijn genomen via RAPEX, 
overeenkomstig artikel 20.

Het ICSMS bevat een overzicht van 
referenties naar corrigerende of andere 
maatregelen die zijn genomen via RAPEX, 
overeenkomstig artikel 20. De Commissie 
ontwikkelt een interface tussen het 
ICSMS en RAPEX waarlangs informatie 
over ernstige risico's automatisch aan het 
RAPEX-systeem wordt doorgegeven.

Or. en

Amendement 356
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De markttoezichtautoriteiten erkennen 
de geldigheid van testrapporten en maken 
gebruik van testrapporten die door of voor 
hun tegenhangers in andere lidstaten zijn 
opgesteld en die in het ICSMS zijn 
opgeslagen.

3. De markttoezichtautoriteiten houden 
zoveel mogelijk rekening met en maken 
gebruik van testrapporten die door of voor 
hun tegenhangers in andere lidstaten zijn 
opgesteld en die in het ICSMS zijn 
opgeslagen.
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Or. es

Motivering

Dit is overbodig. Het is gunstig om bij het contact met marktdeelnemers over 
productinformatie te beschikken. Indien een marktdeelnemer dit echter niet accepteert, 
moeten de markttoezichtautoriteiten opnieuw monsters nemen op de markt. Tevens moet 
rekening worden gehouden met het feit dat producten van een andere markt mogelijkerwijs 
afkomstig zijn van een andere lading of partij en niet dezelfde kenmerken hebben. Bovendien 
wordt in de laatste alinea van artikel 9, lid 1, reeds vastgesteld dat rekening moet worden 
gehouden met testresultaten van andere markttoezichtautoriteiten, hetgeen een algemene 
vereiste is en niet specifiek betrekking heeft op ICSMS-rapporten.

Amendement 357
Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 21 bis
Pan-Europese letselgegevensbank

1. Er wordt een pan-Europese 
letselgegevensbank opgericht, die door de 
Europese Commissie wordt gecoördineerd 
en alle soorten letsels omvat, met name 
die in verband met thuis en voor recreatie, 
vervoer en werkzaamheden gebruikte 
producten.
2. De relevante, door de lidstaten in het 
leven geroepen markttoezichtautoriteiten 
dragen bij tot de oprichting van de 
gegevensbank en verstrekken de 
gegevensbank veelomvattende informatie 
over letsels die in overeenstemming is met 
de Europese en nationale wetgeving op 
het gebied van gegevensbescherming.
3. De Commissie ondersteunt de 
coördinatie van de verzameling van 
gegevens uit de lidstaten en het beheer 
van de gegevensbank.

Or. en
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Amendement 358
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie en de lidstaten kunnen 
vertrouwelijke informatie, waaronder via 
RAPEX uitgewisselde informatie, 
uitwisselen met regelgevende autoriteiten 
van derde landen of internationale 
organisaties waarmee de Commissie en de 
lidstaat of groep van lidstaten bilaterale of 
multilaterale, op wederkerigheid 
gebaseerde 
vertrouwelijkheidsovereenkomsten hebben 
gesloten.

De Commissie en de lidstaten kunnen 
vertrouwelijke informatie, waaronder via 
RAPEX uitgewisselde informatie, 
uitwisselen met regelgevende autoriteiten 
van derde landen of internationale 
organisaties waarmee de Commissie en de 
lidstaat of groep van lidstaten bilaterale of 
multilaterale, op wederkerigheid 
gebaseerde 
vertrouwelijkheidsovereenkomsten hebben 
gesloten. Wanneer het om uitwisseling 
van persoonsgegevens gaat is Richtlijn 
95/46/EG van toepassing.

Or. de

Amendement 359
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie en de lidstaten kunnen 
vertrouwelijke informatie, waaronder via 
RAPEX uitgewisselde informatie, 
uitwisselen met regelgevende autoriteiten 
van derde landen of internationale 
organisaties waarmee de Commissie en de 
lidstaat of groep van lidstaten bilaterale of 
multilaterale, op wederkerigheid 
gebaseerde 
vertrouwelijkheidsovereenkomsten hebben 
gesloten.

De Commissie en de lidstaten kunnen 
vertrouwelijke informatie, waaronder via 
RAPEX uitgewisselde informatie, 
uitwisselen met regelgevende autoriteiten 
van derde landen of internationale 
organisaties waarmee de Commissie en de 
lidstaat of groep van lidstaten bilaterale of 
multilaterale, op wederkerigheid 
gebaseerde 
vertrouwelijkheidsovereenkomsten hebben 
gesloten. Die overeenkomsten moeten 
bepalingen inzake vertrouwelijkheid 
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bevatten die overeenkomen met de in de 
Unie geldende bepalingen, alsmede 
bijzondere bepalingen betreffende de 
bescherming van persoonsgegevens zoals 
voorgeschreven door artikel 25 van 
Richtlijn 95/46/EG en artikel 9 van 
Verordening (EG) nr. 45/2001.

Or. en

Amendement 360
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie en de lidstaten kunnen
vertrouwelijke informatie, waaronder via 
RAPEX uitgewisselde informatie, 
uitwisselen met regelgevende autoriteiten 
van derde landen of internationale 
organisaties waarmee de Commissie en de
lidstaat of groep van lidstaten bilaterale of 
multilaterale, op wederkerigheid 
gebaseerde 
vertrouwelijkheidsovereenkomsten hebben 
gesloten.

De Commissie kan samen met de lidstaten 
vertrouwelijke informatie, waaronder via 
RAPEX uitgewisselde informatie, 
uitwisselen met regelgevende autoriteiten 
van derde landen of internationale 
organisaties waarmee de Commissie en de 
lidstaten bilaterale of multilaterale, op 
wederkerigheid gebaseerde 
vertrouwelijkheidsovereenkomsten hebben 
gesloten.

Or. es

Motivering

RAPEX-gegevens, inclusief vertrouwelijke gegevens, zijn van alle lidstaten. Zij moeten 
derhalve allemaal partij zijn bij deze overeenkomsten. Zo worden gevallen vermeden waarin 
één lidstaat geen overeenkomsten wenst te sluiten met een bepaald derde land en een andere 
lidstaat wel, die op deze manier alle informatie kan verkrijgen die de eerste lidstaat niet heeft 
verstrekt. Alle uitwisselingen moeten plaatsvinden via de Commissie.

Amendement 361
Ashley Fox
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Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij ontvangst van een naar behoren 
gemotiveerd verzoek van een 
markttoezichtautoriteit in een andere 
lidstaat verstrekken de 
markttoezichtautoriteiten alle relevante 
informatie of documentatie en verrichten 
zij controles, inspecties of onderzoeken en 
doen zij daarvan, evenals van 
follow-upmaatregelen, verslag aan de 
verzoekende autoriteit.

2. Bij ontvangst van een naar behoren 
gemotiveerd verzoek van een 
markttoezichtautoriteit in een andere 
lidstaat verlenen de 
markttoezichtautoriteiten in passende mate 
bijstand aan de verzoekende autoriteit.

Or. en

Amendement 362
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij ontvangst van een naar behoren 
gemotiveerd verzoek van een 
markttoezichtautoriteit in een andere 
lidstaat verstrekken de 
markttoezichtautoriteiten alle relevante 
informatie of documentatie en verrichten 
zij controles, inspecties of onderzoeken en 
doen zij daarvan, evenals van 
follow-upmaatregelen, verslag aan de 
verzoekende autoriteit.

2. Bij ontvangst van een naar behoren 
gemotiveerd verzoek van een 
markttoezichtautoriteit in een andere 
lidstaat die andere wegen heeft uitgeput, 
verrichten de markttoezichtautoriteiten de 
noodzakelijk geachte onderzoeken en doen 
zij verslag van follow-upmaatregelen aan 
de verzoekende autoriteit.

Or. es

Motivering

Dit is overbodig. In het algemeen wordt wederzijdse bijstand verleend via RAPEX. In 
bepaalde omstandigheden kunnen dergelijke maatregelen echter noodzakelijk zijn, dus wordt 
voorgesteld deze maatregelen te nemen zodra andere wegen zijn uitgeput.
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Amendement 363
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De markttoezichtautoriteiten kunnen 
samenwerken met de bevoegde autoriteiten 
van derde landen met het oog op 
informatie-uitwisseling en technische 
ondersteuning, bevordering en 
vereenvoudiging van de toegang tot 
systemen van de Unie voor de uitwisseling 
van informatie, zoals het RAPEX-systeem, 
overeenkomstig artikel 19, lid 4, en 
bevordering van activiteiten op het gebied 
van conformiteitsbeoordeling en 
markttoezicht.

1. De markttoezichtautoriteiten kunnen 
samenwerken met de bevoegde autoriteiten 
van derde landen met het oog op 
informatie-uitwisseling en technische 
ondersteuning, bevordering en 
vereenvoudiging van de toegang tot 
systemen van de Unie voor de uitwisseling 
van informatie, met uitzondering van het 
RAPEX-systeem, overeenkomstig 
artikel 19, lid 4, en bevordering van 
activiteiten op het gebied van 
conformiteitsbeoordeling en markttoezicht.

Or. es

Motivering

Hoewel de criteria overeenkomen met die van de Commissie inzake de toegang van derde 
landen tot RAPEX, kunnen ze door de verschillende lidstaten op diverse manieren worden 
geïnterpreteerd. Aangezien dit een zeer belangrijke kwestie is, die betrekking heeft op 
vertrouwelijke informatie van alle lidstaten, wordt voorgesteld dat de Commissie hiervoor 
toestemming moet geven (artikel 22) en dat het RAPEX-systeem niet onder deze bepaling valt. 
Een andere oplossing is het opnieuw verwoorden van beide artikelen, om ervoor te zorgen dat 
de vertrouwelijke RAPEX-informatie van alle lidstaten wordt geëerbiedigd.

Amendement 364
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Wanneer het om uitwisseling van 
persoonsgegevens gaat is Richtlijn 
95/46/EG van toepassing.

Or. de
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Amendement 365
Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Het EMSF kan deskundigen en andere 
derde partijen uitnodigen om 
bijeenkomsten bij te wonen en schriftelijke 
bijdragen te leveren.

5. Het EMSF kan deskundigen en andere 
derde partijen uitnodigen om 
bijeenkomsten bij te wonen en schriftelijke 
bijdragen te leveren. Organisaties die de 
belangen van het bedrijfsleven, kleine en 
middelgrote ondernemingen, 
consumenten, laboratoria en 
conformiteitsbeoordelingsinstanties 
vertegenwoordigen op het niveau van de 
Unie, kunnen worden geraadpleegd over 
het jaarlijkse programma voor 
markttoezicht.

Or. en

Amendement 366
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) gezamenlijke markttoezichtprojecten en 
gezamenlijke testprojecten organiseren;

c) de organisatie van gezamenlijke 
markttoezichtprojecten en gezamenlijke 
testprojecten faciliteren;

Or. es

Motivering

Het doel van het forum is het faciliteren van de organisatie van markttoezicht en 
opleidingsprogramma's, alsmede van voorlichtingscampagnes.
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Amendement 367
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) opleidingsprogramma's en 
uitwisselingen van nationale ambtenaren
organiseren;

e) de organisatie van
opleidingsprogramma's en uitwisselingen 
van nationale ambtenaren faciliteren;

Or. es

Motivering

Het doel van het forum is het faciliteren van de organisatie van markttoezicht en 
opleidingsprogramma's, alsmede van voorlichtingscampagnes.

Amendement 368
Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – alinea 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) voorlichtingscampagnes en 
gezamenlijke bezoekprogramma's 
organiseren;

g) voorlichtingscampagnes en 
gezamenlijke bezoekprogramma's 
organiseren, met inbegrip van controles 
aan de grenzen;

Or. en

Amendement 369
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – alinea 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) voorlichtingscampagnes en 
gezamenlijke bezoekprogramma's

g) de organisatie van
voorlichtingscampagnes en gezamenlijke 
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organiseren; bezoekprogramma's faciliteren;

Or. es

Motivering

Het doel van het forum is het faciliteren van de organisatie van markttoezicht en 
opleidingsprogramma's, alsmede van voorlichtingscampagnes.

Amendement 370
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – alinea 1 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j) bijdragen tot de ontwikkeling van 
richtsnoeren om te waarborgen dat deze 
verordening op doeltreffende en uniforme 
wijze ten uitvoer wordt gelegd en dat 
daarbij ter dege rekening wordt gehouden 
met de belangen van het bedrijfsleven, met 
name kleine en middelgrote 
ondernemingen, en andere partijen;

j) bijdragen tot de ontwikkeling van 
richtsnoeren om te waarborgen dat deze 
verordening op doeltreffende en uniforme 
wijze ten uitvoer wordt gelegd en dat 
daarbij terdege rekening wordt gehouden 
met de belangen van de consumenten en 
andere partijen;

Or. de

Amendement 371
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – alinea 1 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j) bijdragen tot de ontwikkeling van 
richtsnoeren om te waarborgen dat deze 
verordening op doeltreffende en uniforme 
wijze ten uitvoer wordt gelegd en dat 
daarbij ter dege rekening wordt gehouden 
met de belangen van het bedrijfsleven, met 
name kleine en middelgrote 
ondernemingen, en andere partijen;

j) bijdragen tot de ontwikkeling van 
richtsnoeren om te waarborgen dat deze 
verordening op doeltreffende en uniforme 
wijze ten uitvoer wordt gelegd en dat 
daarbij terdege rekening wordt gehouden 
met de belangen van het bedrijfsleven, met 
name kleine en middelgrote 
ondernemingen, 
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consumentenbescherming, en andere 
partijen;

Or. es

Motivering

De belangen van het bedrijfsleven mogen niet van invloed zijn op de doeltreffende en 
uniforme toepassing van deze verordening. Indien dit wel het geval is, moeten de nodige 
aanpassingen worden gemaakt met inachtneming van consumentenbescherming.

Amendement 372
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – alinea 1 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k) de Commissie op haar verzoek
adviseren en bijstaan bij haar beoordeling 
van elke kwestie in verband met de 
uitvoering van deze verordening;

k) de Commissie, de lidstaten en het 
Europees Parlement desgevraagd
adviseren en bijstaan bij de beoordeling 
van elke kwestie in verband met de 
uitvoering van deze verordening;

Or. de

Amendement 373
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – alinea 1 – letter l bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

l bis) bijdragen tot de oprichting van een 
Europees netwerk van laboratoria voor 
productveiligheid.

Or. es

Motivering

Voorgesteld wordt dat het forum bijdraagt aan de oprichting van een netwerk van laboratoria 
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in de EU (zie artikel 28).

Amendement 374
Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – alinea 1 – letter l ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

l ter) specifieke en regelmatige 
markttoezichtcampagnes organiseren 
voor online verhandelde producten;

Or. en

Amendement 375
Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – alinea 1 – letter l quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

l quater) zorgen voor een passende 
betrokkenheid van en samenwerking met 
douaneautoriteiten;

Or. en

Amendement 376
Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – alinea 1 – letter l quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

l quinquies) bijdragen aan een 
stroomlijning van de administratieve en 
handhavingspraktijken in verband met 
het markttoezicht in de lidstaten.
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Or. en

Amendement 377
Ashley Fox

Voorstel voor een verordening
Artikel 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Artikel 28 Schrappen
Referentielaboratoria van de Europese 
Unie
1. Voor specifieke producten of een 
categorie of groep producten of voor 
specifieke risico's in verband met een 
categorie of groep producten kan de 
Commissie bij uitvoeringshandelingen 
referentielaboratoria van de Unie 
aanwijzen die voldoen aan de in lid 2 
vastgestelde criteria.
2. De referentielaboratoria van de Unie 
moeten aan de volgende criteria voldoen:
a) zij beschikken over gekwalificeerd 
personeel met voldoende kennis van de op 
hun bevoegdheidsdomein toegepaste 
analytische technieken en met voldoende 
kennis van de internationale normen en 
praktijken;
b) zij beschikken over de uitrusting en het 
referentiemateriaal die nodig zijn voor het 
uitvoeren van de hun toegewezen taken;
c) zij handelen in het openbaar belang en 
op onpartijdige en onafhankelijke wijze;
d) zij staan ervoor in dat het personeel het 
vertrouwelijke karakter van bepaalde 
onderwerpen, resultaten of mededelingen 
eerbiedigt;
3. Op het gebied waarvoor zij zijn 
aangewezen voeren de 
referentielaboratoria van de Unie, indien 
nodig, de volgende taken uit:
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a) producten testen in het kader van 
activiteiten op het gebied van 
markttoezicht en onderzoek;
b) bijdragen tot het beslechten van 
geschillen tussen de autoriteiten van 
lidstaten, marktdeelnemers en 
conformiteitsbeoordelingsinstanties;
c) de Commissie en de lidstaten voorzien 
van onafhankelijk technisch of 
wetenschappelijk bewijs;
d) nieuwe technieken en analysemethoden 
ontwikkelen;
e) informatie verspreiden en opleiding 
aanbieden.

Or. en

Motivering

Er is geen duidelijke reden om de Unie referentielaboratoria te laten aanwijzen. In 
verschillende lidstaten zijn reeds laboratoria met deze taken belast en zij kunnen worden 
benut door collega's die er in hun eigen lidstaat geen toegang toe hebben. De voorgestelde 
taken "bijdragen tot het beslechten van geschillen" en "onafhankelijk technisch of 
wetenschappelijk advies verstrekken" kunnen gemakkelijk worden vervuld door een bestaande 
instantie in een derde lidstaat aan te wijzen.

Amendement 378
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een verordening
Artikel 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Artikel 28 Schrappen
Referentielaboratoria van de Europese 
Unie
1. Voor specifieke producten of een 
categorie of groep producten of voor 
specifieke risico's in verband met een 
categorie of groep producten kan de 
Commissie bij uitvoeringshandelingen 
referentielaboratoria van de Unie 
aanwijzen die voldoen aan de in lid 2 
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vastgestelde criteria.
2. De referentielaboratoria van de Unie 
moeten aan de volgende criteria voldoen:
a) zij beschikken over gekwalificeerd 
personeel met voldoende kennis van de op 
hun bevoegdheidsdomein toegepaste 
analytische technieken en met voldoende 
kennis van de internationale normen en 
praktijken;
b) zij beschikken over de uitrusting en het 
referentiemateriaal die nodig zijn voor het 
uitvoeren van de hun toegewezen taken;
c) zij handelen in het openbaar belang en 
op onpartijdige en onafhankelijke wijze;
d) zij staan ervoor in dat het personeel het 
vertrouwelijke karakter van bepaalde 
onderwerpen, resultaten of mededelingen 
eerbiedigt;
3. Op het gebied waarvoor zij zijn 
aangewezen voeren de 
referentielaboratoria van de Unie, indien 
nodig, de volgende taken uit:
a) producten testen in het kader van 
activiteiten op het gebied van 
markttoezicht en onderzoek;
b) bijdragen tot het beslechten van 
geschillen tussen de autoriteiten van 
lidstaten, marktdeelnemers en 
conformiteitsbeoordelingsinstanties;
c) de Commissie en de lidstaten voorzien 
van onafhankelijk technisch of 
wetenschappelijk bewijs;
d) nieuwe technieken en analysemethoden 
ontwikkelen;
e) informatie verspreiden en opleiding 
aanbieden.

Or. es

Motivering

Het is niet nodig referentielaboratoria aan te wijzen. Dit zou problemen opleveren op het 
gebied van onafhankelijkheid, financiering en onpartijdigheid. Er bestaan reeds aangemelde 
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instanties voor iedere richtlijn, namelijk de gespecialiseerde laboratoria voor elke 
productcategorie, die regelmatig bijeenkomen om uniforme EU-toepassingscriteria vast te 
stellen en die een bijdrage kunnen leveren aan de beslechting van geschillen. De nieuwe 
laboratoria zouden deze instanties dubbel werk opleveren. Voor wat de financiering betreft, 
zouden de dure analyses die reeds worden uitgevoerd ook duur zijn voor de nieuwe 
referentielaboratoria. De vraag is wie deze kosten zou betalen. Met het oog op de vaststelling 
van gemeenschappelijke criteria voor niet-geharmoniseerde producten, verdient het de 
voorkeur diverse laboratoria te gebruiken. In artikel 27, letter m) (nieuw), wordt getracht de 
fundering te leggen voor een Europees netwerk van laboratoria met als doel de basis te 
leggen voor samenwerking en coördinatie van de analytische hulpmiddelen van de lidstaten 
op het gebied van productveiligheid, en de bevindingen aan alle markttoezichtautoriteiten 
beschikbaar te stellen. Hiermee zouden de verschillende analytische hulpmiddelen van alle 
EU-laboratoria worden gerangschikt, de door elk van hen gebruikte testprocedures voor de 
verschillende producten kenbaar worden gemaakt, en zou tevens gezorgd worden voor 
adequate EU-capaciteit op dit gebied. Dit alles zou bijdragen tot betere productkwaliteit en 
-veiligheid.

Amendement 379
Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De referentielaboratoria van de Unie 
moeten aan de volgende criteria voldoen:

2. De referentielaboratoria van de Unie 
moeten onafhankelijk zijn en aan de 
volgende criteria voldoen:

Or. en

Amendement 380
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 2 – letter -a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-a) ze worden door de Commissie 
geaccrediteerd en gecontroleerd;

Or. de
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Amendement 381
Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De onafhankelijkheid van de 
referentielaboratoria van de Unie van 
commerciële druk en de afwezigheid van 
belangenconflicten worden gewaarborgd 
via de procedures van hoofdstuk II van 
Verordening (EG) nr. 765/2008 met 
betrekking tot nationale accreditatie-
instanties.

Or. en

Amendement 382
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De aldus vastgestelde sancties moeten 
doeltreffend, evenredig en afschrikkend 
zijn.
Indien de inbreuk opzettelijk is gepleegd 
omvatten deze sancties onder meer 
administratieve sancties voor de 
betrokken marktdeelnemer van ten 
hoogste 10 % van diens totale jaaromzet 
in het voorafgaande boekjaar.

Or. en

Motivering

Dit amendement is een aangepaste versie van amendement 62 van de rapporteur en 
verduidelijkt dat er zware sancties moeten volgen indien de inbreuk op de verordening 
opzettelijk wordt gepleegd. Het algemene maximum is hetzelfde als in de Europese 
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antitrustwetgeving.

Amendement 383
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de in de eerste alinea bedoelde 
sancties wordt de omvang van de 
ondernemingen en met name de situatie 
van kleine en middelgrote ondernemingen 
in aanmerking genomen. De sancties 
kunnen worden verzwaard indien de 
betrokken marktdeelnemer eerder een 
vergelijkbare inbreuk heeft gepleegd; bij 
ernstige inbreuken zijn strafrechtelijke 
sancties mogelijk.

Schrappen

Or. es

Motivering

Gelijk aan het voorstel voor de verordening betreffende de veiligheid van 
consumentenproducten, daar dit beschouwd wordt als een bevoegdheid van de lidstaten.

Amendement 384
Ashley Fox

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de in de eerste alinea bedoelde 
sancties wordt de omvang van de 
ondernemingen en met name de situatie 
van kleine en middelgrote ondernemingen 
in aanmerking genomen. De sancties 
kunnen worden verzwaard indien de 
betrokken marktdeelnemer eerder een 
vergelijkbare inbreuk heeft gepleegd; bij 
ernstige inbreuken zijn strafrechtelijke 

Schrappen
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sancties mogelijk.

Or. en

Motivering

De door de Commissie voorgestelde tekst is in tegenspraak met de voorgaande alinea daar 
het (volgens de vorige alinea) duidelijk aan de lidstaten toekomt de passende sancties te 
bepalen.

Amendement 385
Heide Rühle

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de in de eerste alinea bedoelde 
sancties wordt de omvang van de 
ondernemingen en met name de situatie 
van kleine en middelgrote ondernemingen 
in aanmerking genomen. De sancties 
kunnen worden verzwaard indien de 
betrokken marktdeelnemer eerder een 
vergelijkbare inbreuk heeft gepleegd; bij 
ernstige inbreuken zijn strafrechtelijke 
sancties mogelijk.

Bij het vaststellen van sancties houden de 
autoriteiten rekening met de opbrengsten 
die met het niet-conforme product op de 
interne markt zijn behaald, de berokkende 
economische schade aan andere 
marktdeelnemers die soortgelijke of 
vergelijkbare producten in de Unie 
verkopen, de ernst van de non-
conformiteit, de herhaling van de non-
conformiteit, en de opzet van de 
marktdeelnemer die het product in de 
handel brengt.

Or. en

Amendement 386
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de in de eerste alinea bedoelde sancties 
wordt de omvang van de ondernemingen 
en met name de situatie van kleine en 

De hoogte van de in de eerste alinea 
bedoelde sancties staat in verhouding tot 
de waarde van de omzet van de betrokken 
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middelgrote ondernemingen in 
aanmerking genomen. De sancties kunnen 
worden verzwaard indien de betrokken 
marktdeelnemer eerder een vergelijkbare 
inbreuk heeft gepleegd; bij ernstige 
inbreuken zijn strafrechtelijke sancties 
mogelijk.

producten in het laatste volledige jaar dat 
de inbreuk heeft geduurd, afhankelijk van 
de ernst, de duur en het opzettelijk 
karakter ervan. De sancties kunnen 
worden verzwaard indien de betrokken 
marktdeelnemer eerder een vergelijkbare 
inbreuk heeft gepleegd; bij ernstige 
inbreuken zijn strafrechtelijke sancties 
mogelijk. De sancties mogen in geen geval 
meer bedragen dan 10 % van de totale 
omzet van de onderneming in het 
voorafgaande boekjaar.

Or. en

Motivering

De voorgestelde formulering is gebaseerd op de voorwaarden die gelden voor boetes wegens 
inbreuken op de mededingingsregels van de Unie. Hoewel boetes een afschrikkend effect 
moeten hebben, is het passend een plafond op 10 % van de totale omzet in het voorafgaande 
boekjaar vast te stellen om ondernemingen niet failliet te laten gaan.

Amendement 387
Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de in de eerste alinea bedoelde sancties 
wordt de omvang van de ondernemingen
en met name de situatie van kleine en 
middelgrote ondernemingen in 
aanmerking genomen. De sancties kunnen 
worden verzwaard indien de betrokken 
marktdeelnemer eerder een vergelijkbare 
inbreuk heeft gepleegd; bij ernstige 
inbreuken zijn strafrechtelijke sancties 
mogelijk.

Bij de in de eerste alinea bedoelde sancties 
wordt de ernst van de inbreuk en het 
bedrag van de onrechtmatige opbrengsten 
daaruit in aanmerking genomen. De 
sancties kunnen worden verzwaard indien 
de betrokken marktdeelnemer eerder een 
vergelijkbare inbreuk heeft gepleegd; bij 
ernstige inbreuken zijn strafrechtelijke 
sancties mogelijk.

Or. en
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Amendement 388
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de in de eerste alinea bedoelde sancties 
wordt de omvang van de ondernemingen 
en met name de situatie van kleine en 
middelgrote ondernemingen in 
aanmerking genomen. De sancties kunnen 
worden verzwaard indien de betrokken 
marktdeelnemer eerder een vergelijkbare 
inbreuk heeft gepleegd; bij ernstige 
inbreuken zijn strafrechtelijke sancties 
mogelijk.

Bij de in de eerste alinea bedoelde sancties 
wordt rekening gehouden met de ernst 
van de inbreuk, de omvang van de 
ondernemingen en met name de situatie 
van de kmo's, alsmede de rol die elk ervan 
in de toeleveringsketen vervult, met 
bijzondere aandacht voor de activiteit die 
de marktdeelnemer reëel in het 
productieproces uitvoert en zijn vermogen 
om de veiligheid van het product te 
beïnvloeden. De sancties kunnen worden 
verzwaard indien de marktdeelnemer die 
voor de eerste marktintroductie 
verantwoordelijk is eerder een 
vergelijkbare inbreuk heeft gepleegd; bij 
ernstige inbreuken zijn strafrechtelijke 
sancties mogelijk.

Or. it

Amendement 389
Franz Obermayr

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk [vijf] jaar na de datum van 
toepassing van deze verordening evalueert 
de Commissie de toepassing ervan en zendt 
zij een evaluatieverslag naar het Europees 
Parlement en de Raad. In dit verslag wordt 
nagegaan of deze verordening haar 
doelstellingen heeft bereikt, met name wat 
betreft het waarborgen van een 
doeltreffender en efficiënter handhaving 
van de regels inzake productveiligheid en 

Uiterlijk [vijf] jaar na de datum van 
toepassing van deze verordening evalueert 
de Commissie de toepassing ervan en zendt 
zij een evaluatieverslag naar het Europees 
Parlement en de Raad. In dit verslag wordt 
nagegaan of deze verordening haar 
doelstellingen heeft bereikt, met name wat 
betreft het waarborgen van een 
doeltreffender en efficiënter handhaving 
van de regels inzake productveiligheid en 
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de harmonisatiewetgeving van de Unie, het 
verbeteren van de samenwerking tussen de 
markttoezichtautoriteiten, het verscherpen 
van de controles van producten die de Unie 
binnenkomen en het beter beschermen van 
de gezondheid en veiligheid van personen 
in het algemeen, de gezondheid en 
veiligheid op het werk, consumenten, het 
milieu en de openbare veiligheid, alsook 
andere openbare belangen, waarbij 
rekening wordt gehouden met het effect 
ervan op het bedrijfsleven en met name op 
kleine en middelgrote ondernemingen.

de harmonisatiewetgeving van de Unie, het 
verbeteren van de samenwerking tussen de 
markttoezichtautoriteiten, het verscherpen 
van de controles van producten die de Unie 
binnenkomen en het beter beschermen van 
de gezondheid en veiligheid van personen 
in het algemeen, de gezondheid en 
veiligheid op het werk, consumenten, het 
milieu en de openbare veiligheid, alsook 
andere openbare belangen, waarbij 
rekening wordt gehouden met het effect 
ervan op het bedrijfsleven en met name op 
kleine en middelgrote ondernemingen. In 
aanvulling op de controles door de 
markttoezichtautoriteiten moeten ook 
controles door onafhankelijke derden 
verplicht worden gesteld, bijvoorbeeld 
steekproeven uit een representatief aantal 
producten.

Or. de

Amendement 390
Wim van de Camp

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk [vijf] jaar na de datum van 
toepassing van deze verordening evalueert 
de Commissie de toepassing ervan en zendt 
zij een evaluatieverslag naar het Europees
Parlement en de Raad. In dit verslag wordt 
nagegaan of deze verordening haar 
doelstellingen heeft bereikt, met name wat 
betreft het waarborgen van een 
doeltreffender en efficiënter handhaving 
van de regels inzake productveiligheid en 
de harmonisatiewetgeving van de Unie, het 
verbeteren van de samenwerking tussen de 
markttoezichtautoriteiten, het verscherpen 
van de controles van producten die de Unie 
binnenkomen en het beter beschermen van 
de gezondheid en veiligheid van personen 

Uiterlijk [vijf] jaar na de datum van 
toepassing van deze verordening evalueert 
de Commissie de toepassing ervan en zendt 
zij een evaluatieverslag naar het Europees 
Parlement en de Raad. In dit verslag wordt 
nagegaan of deze verordening haar 
doelstellingen heeft bereikt, met name wat 
betreft het waarborgen van een 
doeltreffender en efficiënter handhaving 
van de regels inzake productveiligheid en 
de harmonisatiewetgeving van de Unie, het 
verbeteren van de samenwerking tussen de 
markttoezichtautoriteiten, het verscherpen 
van de controles van producten die de Unie 
binnenkomen en het beter beschermen van 
de gezondheid en veiligheid van personen 
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in het algemeen, de gezondheid en 
veiligheid op het werk, consumenten, het 
milieu en de openbare veiligheid, alsook 
andere openbare belangen, waarbij 
rekening wordt gehouden met het effect 
ervan op het bedrijfsleven en met name op 
kleine en middelgrote ondernemingen.

in het algemeen, de gezondheid en 
veiligheid op het werk, consumenten, het 
milieu en de openbare veiligheid, alsook 
andere openbare belangen, waarbij 
rekening wordt gehouden met het effect 
ervan op het bedrijfsleven en met name op 
kleine en middelgrote ondernemingen. 
Bovendien moeten in dat verslag nieuwe 
en innovatieve, marktgerichte oplossingen 
worden geïnventariseerd die de door 
markttoezichtautoriteiten ontplooide 
markttoezichtactiviteiten effectief kunnen 
aanvullen, en moet het ook – zonder zich 
daartoe te beperken – de mogelijkheden 
verkennen van verplichte regelingen voor 
auditing door derden alsmede verplichte 
vergaring en bemonstering van geteste 
producten door derden.

Or. en

Motivering

Voorgesteld wordt om verplichte regelingen voor auditing door derden en verplichte 
gegevensvergaring en bemonstering van de betrokken producten door derden vast te stellen. 
Om doeltreffend te zijn is het van doorslaggevend belang dat auditing door derden gebaseerd 
is op representatieve monsters van producten.

Amendement 391
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk [vijf] jaar na de datum van 
toepassing van deze verordening evalueert 
de Commissie de toepassing ervan en zendt 
zij een evaluatieverslag naar het Europees 
Parlement en de Raad. In dit verslag wordt 
nagegaan of deze verordening haar 
doelstellingen heeft bereikt, met name wat 
betreft het waarborgen van een 
doeltreffender en efficiënter handhaving 
van de regels inzake productveiligheid en 

Uiterlijk [vijf] jaar na de datum van 
toepassing van deze verordening evalueert 
de Commissie de toepassing ervan en zendt 
zij een evaluatieverslag naar het Europees 
Parlement en de Raad. In dit verslag wordt 
nagegaan of deze verordening haar 
doelstellingen heeft bereikt, met name wat 
betreft het waarborgen van een 
doeltreffender en efficiënter handhaving 
van de regels inzake productveiligheid en 
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de harmonisatiewetgeving van de Unie, het 
verbeteren van de samenwerking tussen de 
markttoezichtautoriteiten, het verscherpen 
van de controles van producten die de Unie 
binnenkomen en het beter beschermen van 
de gezondheid en veiligheid van personen 
in het algemeen, de gezondheid en 
veiligheid op het werk, consumenten, het 
milieu en de openbare veiligheid, alsook 
andere openbare belangen, waarbij 
rekening wordt gehouden met het effect 
ervan op het bedrijfsleven en met name op 
kleine en middelgrote ondernemingen.

de harmonisatiewetgeving van de Unie, het 
verbeteren van de samenwerking tussen de 
markttoezichtautoriteiten, het verscherpen 
van de controles van producten die de Unie 
binnenkomen en het beter beschermen van 
de gezondheid en veiligheid van personen 
in het algemeen, de gezondheid en 
veiligheid op het werk, consumenten, het 
milieu, de energie-efficiëntie en de 
openbare veiligheid, alsook andere 
openbare belangen, waarbij rekening wordt 
gehouden met het effect ervan op het 
bedrijfsleven en met name op kleine en 
middelgrote ondernemingen. Bovendien 
moeten in dat verslag nieuwe en 
innovatieve, marktgerichte oplossingen 
worden geïnventariseerd die de door 
markttoezichtautoriteiten ontplooide 
markttoezichtactiviteiten effectief kunnen 
aanvullen, en moet het ook – zonder zich 
daartoe te beperken – de mogelijkheden 
verkennen van verplichte regelingen voor 
auditing door derden alsmede verplichte 
vergaring en bemonstering van geteste 
producten door derden.

Or. en

Motivering

Voorgesteld wordt om verplichte regelingen voor auditing door derden en verplichte 
gegevensvergaring en bemonstering van de betrokken producten door derden vast te stellen. 
Om doeltreffend te zijn is het van doorslaggevend belang dat auditing door derden gebaseerd 
is op representatieve monsters van producten.

Amendement 392
Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 1 – letter q

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

q) de artikelen 39, 40 en 42 tot en met 45
van Richtlijn 2009/48/EG;

q) de artikelen 40 en 42 tot en met 45 van 
Richtlijn 2009/48/EG;
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Or. en


