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Amendement 76
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Deze verordening bestrijkt in beginsel 
geen diensten. Om de bescherming van de 
gezondheid en veiligheid van de 
consumenten te verzekeren, dient de 
verordening echter van toepassing te zijn 
op producten die worden geleverd of 
aangeboden aan consumenten in de context 
van de verstrekking van diensten, met 
inbegrip van producten waarmee de 
consumenten direct in contact komen bij de 
verstrekking van de dienst in kwestie. 
Uitrusting waarmee de consumenten zich 
voortbewegen of reizen en die door een 
dienstverlener bediend wordt, dient van 
het toepassingsgebied van deze 
verordening te worden uitgesloten, 
aangezien zij valt onder de 
veiligheidsverplichting van de verstrekte 
dienst.

(6) Deze verordening bestrijkt in beginsel 
geen diensten. Om de bescherming van de 
gezondheid en veiligheid van de 
consumenten te verzekeren, dient de 
verordening echter van toepassing te zijn 
op producten die worden geleverd of 
aangeboden aan consumenten in de context 
van de verstrekking van diensten, met 
inbegrip van producten waarmee de 
consumenten direct in contact komen bij de 
verstrekking van de dienst in kwestie.

Or. it

Amendement 77
Ashley Fox

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Ondanks de ontwikkeling van 
sectorspecifieke harmonisatiewetgeving 
van de Unie waarmee ook 
veiligheidsaspecten van specifieke 
producten of productcategorieën worden 
bestreken, is het praktisch onmogelijk 
wetgeving op Unie-niveau aan te nemen 

(7) Ondanks de ontwikkeling van 
sectorspecifieke harmonisatiewetgeving 
van de Unie waarmee ook 
veiligheidsaspecten van specifieke 
producten of productcategorieën worden 
bestreken, is het praktisch onmogelijk
wetgeving op Unie-niveau aan te nemen 



PE516.922v03-00 4/171 AM\1003186NL.doc

NL

voor alle bestaande of mogelijk te 
ontwikkelende consumentenproducten. Er 
is bijgevolg nog steeds behoefte aan een 
wettelijk kader van horizontale aard om 
lacunes op te vullen en de bescherming 
van de consument, daar waar deze elders 
niet is verzekerd, te garanderen, meer 
bepaald met het oog op een hoog niveau 
van bescherming van de veiligheid en 
gezondheid van de consumenten, als 
vereist bij artikel 114 en artikel 169 van het 
VWEU.

voor alle bestaande of mogelijk te 
ontwikkelende consumentenproducten. Er 
is bijgevolg nog steeds behoefte aan een 
wettelijk kader van horizontale aard om 
lacunes op te vullen, meer bepaald met het 
oog op een hoog niveau van bescherming 
van de veiligheid en gezondheid van de 
consumenten, als vereist bij artikel 114 en 
artikel 169 van het VWEU.

Or. en

Amendement 78
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Met betrekking tot de 
consumentenproducten die door deze 
verordening worden bestreken, dient het 
precieze toepassingsgebied van de 
verschillende onderdelen ervan duidelijk 
te worden afgebakend tegenover de 
sectorspecifieke harmonisatiewetgeving 
van de Unie. Daar waar de algemene 
verplichting inzake productveiligheid en 
daarmee verwante bepalingen op alle 
consumentenproducten van toepassing 
dienen te zijn, zouden de verplichtingen 
van de marktdeelnemers niet moeten 
gelden waar vergelijkbare verplichtingen 
reeds in de harmonisatiewetgeving van de 
Unie zijn opgenomen, zoals die in de 
Unie-wetgeving inzake cosmetica, 
speelgoed, elektrische apparaten of 
bouwproducten.

(8) Met betrekking tot de 
consumentenproducten die door deze 
verordening worden bestreken, dient het 
precieze toepassingsgebied duidelijk te 
worden afgebakend tegenover de 
sectorspecifieke harmonisatiewetgeving 
van de Unie. De verordening zou derhalve 
niet moeten gelden voor producten die 
reeds onder harmonisatiewetgeving van de 
Unie vallen, zoals de Unie-wetgeving 
inzake cosmetica, speelgoed, elektrische 
apparaten of bouwproducten

Or. en

(zie de amendementen op de artikelen 2, 5 en 6 van dezelfde indiener)
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Motivering

De verordening zou niet moeten gelden voor geharmoniseerde goederen om overlapping en 
dubbel werk te voorkomen, aangezien de belangrijkste elementen van hoofdstuk 1 al onder 
harmonisatiewetgeving vallen. Een duidelijk onderscheid tussen wetgeving voor 
geharmoniseerde en niet-geharmoniseerde consumentengoederen zou de naleving van de 
productvoorschriften door de marktdeelnemers en de handhaving van die voorschriften door 
de markttoezichtautoriteiten vergemakkelijken.

Amendement 79
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Het toepassingsgebied van deze 
verordening dient niet te worden beperkt 
tot enige verkoopmethode van 
consumentenproducten, en derhalve ook 
afstandsverkoop te omvatten.

(10) Het toepassingsgebied van deze 
verordening dient niet te worden beperkt 
tot enige verkoopmethode van 
consumentenproducten, en dient derhalve 
ook afstandsverkoop, zoals elektronische 
verkoop, onlineverkoop en gebruik van 
verkoopplatforms e.d. te omvatten.

Or. es

Motivering

Naar onze mening moet duidelijk worden gespecificeerd dat deze verordening ook van 
toepassing is op onlineverkopen. In overweging 10 staat weliswaar dat zij niet mag worden 
beperkt tot enige verkoopmethode, maar in overweging 7 van de Richtlijn algemene 
productveiligheid (RAPV) wordt elektronische verkoop specifiek vermeld naast verkoop op 
afstand, terwijl hij in dit voorstel is weggelaten. 

Amendement 80
Josef Weidenholzer, Jörg Leichtfried

Voorstel voor een verordening
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Met betrekking tot de 
onlinehandel moet er meer nadruk 
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worden gelegd op de problemen waar 
markttoezichtautoriteiten op stuiten bij 
het treffen van maatregelen tegen via het 
internet verkochte, gevaarlijke producten. 
Dit is met name van belang omdat het 
aantal via het internet gekochte producten 
uit derde landen, die niet voldoen aan de 
Europese normen, stijgt en daardoor de 
gezondheid en de veiligheid van 
consumenten bedreigt. Om deze 
problemen op te lossen moeten er 
adequate controlevormen en -
mogelijkheden voor geïmporteerde 
goederen worden ontwikkeld. Er moeten 
speciale methoden voor 
douaneautoriteiten worden ontwikkeld en 
een versterkte samenwerking tussen hen 
en de handhavingautoriteiten worden 
geforceerd. De douanerechtelijke 
controles en het markttoezicht op via het 
internet gekochte producten moet worden 
geïntensiveerd en gestandaardiseerd.

Or. de

Amendement 81
Ashley Fox

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Deze verordening dient tevens van 
toepassing te zijn op 
consumentenproducten die, al gaat het niet 
om levensmiddelen, op levensmiddelen 
gelijken en gemakkelijk met 
levensmiddelen kunnen worden verward, 
zodat consumenten, vooral kinderen, ze in 
de mond kunnen nemen, erop zuigen of ze 
inslikken, waardoor onder meer 
verstikking, vergiftiging, perforatie of 
obstructie van de slokdarm kan worden 
veroorzaakt. Tot dusver werden deze op 
voedsel lijkende producten gereguleerd bij 

(12) Deze verordening dient tevens van 
toepassing te zijn op 
consumentenproducten die, al gaat het niet 
om levensmiddelen, op levensmiddelen 
gelijken en gemakkelijk met 
levensmiddelen kunnen worden verward, 
zodat mensen, vooral jonge kinderen, ze in 
de mond kunnen nemen, erop zuigen of ze 
inslikken, wat lichamelijk letsel of de dood 
tot gevolg kan hebben. Tot dusver werden 
deze op voedsel lijkende producten 
gereguleerd bij Richtlijn 87/357/EEG van 
de Raad van 25 juni 1987 inzake de 
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Richtlijn 87/357/EEG van de Raad van 25 
juni 1987 inzake de onderlinge aanpassing 
van de wetgevingen van de lidstaten 
betreffende artikelen die door een 
misleidend uiterlijk een gevaar vormen 
voor de gezondheid of de veiligheid van de 
consument; welke richtlijn dient te worden 
ingetrokken.

onderlinge aanpassing van de wetgevingen 
van de lidstaten betreffende artikelen die 
door een misleidend uiterlijk een gevaar 
vormen voor de gezondheid of de 
veiligheid van de consument, welke 
richtlijn dient te worden ingetrokken.

Or. en

Amendement 82
Heide Rühle

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Van producten kan niet worden 
verwacht dat ze door de consument 
worden gebruikt, als redelijkerwijs kan 
worden verwacht dat zij uitsluitend 
gebruikt worden door professionele 
gebruikers en uitdrukkelijk als zodanig 
worden geëtiketteerd en gepresenteerd. 

Or. en

Amendement 83
Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Deze verordening moet in 
overeenstemming zijn met het 
marktverbod op cosmetische bestanddelen 
en producten, met name ten aanzien van 
dierproeven.

Or. en
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Amendement 84
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Bij de evaluatie van de veiligheid van 
producten moet rekening worden gehouden 
met alle relevante aspecten, meer bepaald 
hun karakteristieken en aanbiedingsvorm 
en de categorieën van consumenten die de 
producten zouden kunnen gebruiken, 
alsook hun kwetsbaarheid (met name bij 
kinderen, ouderen en gehandicapten).

(13) Bij de evaluatie van de veiligheid van 
producten moet rekening worden gehouden 
met alle relevante aspecten, meer bepaald 
hun karakteristieken en aanbiedingsvorm 
en de categorieën van consumenten die de 
producten onder redelijkerwijs te 
verwachten omstandigheden zouden 
kunnen gebruiken, alsook hun 
kwetsbaarheid (met name bij kinderen, 
ouderen en gehandicapten). Bij de 
beoordeling van de risico's voor kwetsbare 
consumenten moet ter dege rekening 
worden gehouden met het verwachte en 
door de fabrikant in de 
veiligheidsinstructies beschreven gebruik 
en met de verantwoordelijkheden en de 
toezichts- of voorlichtingsverplichtingen 
van familieleden, dienstverleners of 
werkgevers.

Or. en

(zie de amendementen op de artikelen 6, leden 1 en 1, onder d) van dezelfde indiener)

Motivering

Het begrip 'kwetsbare consumenten' dekt een breed spectrum van situaties die buiten de 
normale aasprakelijkheidsvoorwaarden vallen. Het risico voor kwetsbare consumenten moet 
derhalve worden beoordeeld aan de hand van de waarschijnlijkheid dat zij een product onder 
redelijkerwijs te verwachten omstandigheden gebruiken.

Amendement 85
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Overweging 13
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Bij de evaluatie van de veiligheid van 
producten moet rekening worden gehouden 
met alle relevante aspecten, meer bepaald 
hun karakteristieken en aanbiedingsvorm 
en de categorieën van consumenten die de 
producten zouden kunnen gebruiken, 
alsook hun kwetsbaarheid (met name bij 
kinderen, ouderen en gehandicapten).

(13) Bij de evaluatie van de veiligheid van 
producten moet rekening worden gehouden 
met alle relevante aspecten, meer bepaald 
hun karakteristieken, samenstelling en 
aanbiedingsvorm en de categorieën van 
consumenten die de producten zouden 
kunnen gebruiken, alsook hun 
kwetsbaarheid (met name bij kinderen, 
ouderen en gehandicapten).

Or. it

Motivering

De samenstelling van een produt is een essentieel element bij de beoordeling van de 
productveiligheid. 

Amendement 86
Constance Le Grip

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Bij de evaluatie van de veiligheid van 
producten moet rekening worden gehouden 
met alle relevante aspecten, meer bepaald 
hun karakteristieken en aanbiedingsvorm 
en de categorieën van consumenten die de 
producten zouden kunnen gebruiken, 
alsook hun kwetsbaarheid (met name bij 
kinderen, ouderen en gehandicapten).

(13) Bij de evaluatie van de veiligheid van 
producten moet rekening worden gehouden 
met alle relevante aspecten, meer bepaald 
hun karakteristieken, authenticiteit en 
aanbiedingsvorm en de categorieën van 
consumenten die de producten zouden 
kunnen gebruiken, alsook hun 
kwetsbaarheid (met name bij kinderen, 
ouderen en gehandicapten).

Or. fr

Motivering

De authenticiteit van een product biedt de consument een veiligheidsgarantie; het helpt de 
oorsprong en de conformiteit van een product te waarborgen, en zou dus een integraal 
onderdeel van de criteria voor de beoordeling van de productveiligheid moeten vormen.
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Amendement 87
Heide Rühle

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) Producten die vallen onder 
harmonisatiewetgeving van de Unie 
waarin geen essentiële voorschriften 
worden vastgelegd maar volgens welke of 
overeenkomstig welke er rekening 
gehouden moet worden met gezondheids-
en veiligheidsaspecten die verband 
houden met het gebruik van dergelijke 
producten, moeten worden geacht in 
overeenstemming te zijn met het algemene 
veiligheidsvoorschrift, mits zij voldoen 
aan die wetgeving.

Or. en

Amendement 88
Morten Løkkegaard

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) In deze verordening moet 
rekening worden gehouden met 
zogenaamde "voor kinderen 
aantrekkelijke producten", die door hun 
ontwerp duidelijk op speelgoed lijken, en 
hoewel het geen speelgoed is, naar alle 
waarschijnlijkheid bijzonder aantrekkelijk 
voor kinderen zijn.

Or. en
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Motivering

Ieder product kan aantrekkelijk voor kinderen zijn, om de doodeenvoudige reden dat kinderen 
vaak geïnteresseerd zijn in producten die worden gebruikt door volwassenen. Dit maakt het 
lastig om te bepalen of een product aantrekkelijk voor kinderen is. Daarom moet de fabrikant 
alleen wanneer het product duidelijk op speelgoed lijkt bijzondere 
voorzorgsmaatregelen/waarschuwingen overwegen 

Amendement 89
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) De veiligheid van producten 
omvat ook de bescherming van 
persoonsgegevens en daarmee 
samenhangende aspecten (bijv. privacy by 
design).

Or. de

Amendement 90
Ashley Fox

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) Van producten die specifiek voor 
kinderen zijn bedoeld moet het 
risiconiveau worden beoordeeld en moet 
passende actie worden ondernomen om 
dat risico te beperken;

Or. en

Amendement 91
Jürgen Creutzmann
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Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Om overlappingen in de 
veiligheidsvoorschriften en conflicten met 
andere wetgeving van de Unie te 
vermijden, wordt een product dat conform 
is aan een sectorspecifieke 
harmonisatiewetgeving van de Unie met 
betrekking tot de gezondheid en veiligheid 
van personen, ook geacht veilig te zijn 
volgens deze verordening.

(14) Om overlappingen in de 
veiligheidsvoorschriften en conflicten met 
andere wetgeving van de Unie te 
vermijden, wordt een product dat valt 
onder een sectorspecifieke 
harmonisatiewetgeving van de Unie met 
betrekking tot de gezondheid en veiligheid 
van personen, uitgesloten van het 
toepassingsgebied van deze verordening.

Or. en

(zie de amendementen op de artikelen 5 en 6 van dezelfde indiener)

Motivering

De verordening zou niet moeten gelden voor geharmoniseerde goederen om overlapping en 
dubbel werk te voorkomen, aangezien de belangrijkste elementen van hoofdstuk 1 al onder 
harmonisatiewetgeving vallen. Een duidelijk onderscheid tussen wetgeving voor 
geharmoniseerde en niet-geharmoniseerde consumentengoederen zou de naleving van de 
productvoorschriften door de marktdeelnemers en de handhaving van die voorschriften door 
de markttoezichtautoriteiten vergemakkelijken.

Amendement 92
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een verordening
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) De distributeur moet erop toezien 
dat de fabrikant en de importeur aan hun 
verplichtingen hebben voldaan, hij moet 
nagaan of de naam, het model, het 
handelsmerk of het adres waar de 
fabrikant en de importeur kunnen worden 
gecontacteerd zijn aangebracht op het 
product of op de verpakking, en of het 
partij- of serienummer van de fabrikant of 
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een ander element is aangebracht op het 
product ter identificatie van het product. 
De distributeur hoeft niet elk product 
afzonderlijk te controleren tenzij de 
distributeur van mening is dat de 
fabrikant of de importeur niet aan hun 
verplichting hebben voldaan.

Or. en

Amendement 93
Wim van de Camp

Voorstel voor een verordening
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) De distributeur moet erop toezien 
dat de fabrikant en de importeur aan hun 
verplichtingen hebben voldaan, hij moet 
nagaan of de naam, het model, het 
handelsmerk of het adres waar de 
fabrikant en de importeur kunnen worden 
gecontacteerd op het product of op de 
verpakking zijn aangebracht en of het 
partij- of serienummer van de fabrikant of 
een ander element op het product of op de 
verpakking is aangebracht ter identificatie 
van het product. De distributeur hoeft niet 
elk product afzonderlijk te controleren 
tenzij de distributeur van mening is dat de 
fabrikant of de importeur niet aan hun 
verplichtingen hebben voldaan.

Or. en

Amendement 94
Raffaele Baldassarre

Voorstel voor een verordening
Overweging 18 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) De distributeur moet erop toezien 
dat de fabrikant en de importeur aan hun 
verplichtingen hebben voldaan, hij moet 
nagaan of de naam, het model, het 
handelsmerk of het adres waar de 
fabrikant en de importeur kunnen worden 
gecontacteerd, op het product of op de 
verpakking zijn aangebracht en of het 
partij- of serienummer van de fabrikant of 
een ander element is aangebracht op het 
product of op de verpakking ter 
identificatie van het product.

Or. en

Motivering

Duidelijk moet worden gemaakt dat de distributeur niet het waarheidsgehalte van deze 
elementen kan controleren maar alleen of ze vermeld staan.

Amendement 95
Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) De distributeur moet waarborgen 
dat de fabrikant en de importeur hun 
verplichtingen hebben vervuld, d.w.z. hij 
moet – voor zover dat objectief gezien niet 
onmogelijk is en geen onredelijke kosten 
met zich meebrengt – de aanduiding op 
het product of op de verpakking nagaan 
van de naam, het handelsmerk of het 
adres waar de fabrikant en de importeur 
kunnen worden gecontacteerd, en het 
partij- of serienummer van de fabrikant 
dan wel enig ander element ter 
identificatie op het product aanbrengen. 
De distributeur moet niet elk product 
afzonderlijk controleren, tenzij hij van 
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mening is dat de fabrikant of de importeur 
hun verplichtingen niet hebben vervuld.

Or. it

Amendement 96
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) De distributeur moet waarborgen 
dat de fabrikant en de importeur hun 
verplichtingen hebben vervuld, d.w.z. hij 
moet – voor zover dat objectief gezien niet 
onmogelijk is en geen onredelijke kosten 
met zich meebrengt – de aanduiding op 
het product of op de verpakking nagaan 
van de naam, het handelsmerk of het 
adres waar de fabrikant en de importeur 
kunnen worden gecontacteerd, en het 
partij- of serienummer van de fabrikant 
dan wel enig ander element ter 
identificatie op het product aanbrengen. 
De distributeur moet niet elk product 
afzonderlijk controleren, tenzij hij van 
mening is dat de fabrikant of de importeur 
hun verplichtingen niet hebben vervuld.

Or. it

Amendement 97
Josef Weidenholzer, Jörg Leichtfried

Voorstel voor een verordening
Overweging 20
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Een duidelijke identificatie en 
traceerbaarheid van een product in de hele 
toeleveringsketen kunnen het 
gemakkelijker maken de marktdeelnemers 
te identificeren en effectieve corrigerende 
maatregelen te nemen tegen onveilige 
producten, zoals gericht terugroepen. De 
identificatie en traceerbaarheid van 
producten verzekeren met andere woorden 
dat de consumenten en de marktdeelnemers 
accurate informatie krijgen over onveilige 
producten, waardoor het vertrouwen in de 
markt wordt vergroot en onnodige 
verstoringen van de handel worden 
vermeden. De producten moeten daarom 
ter identificatie een vermelding dragen 
waarmee ook de fabrikant en eventueel de 
importeur kunnen worden vastgesteld. De 
fabrikanten moeten ook een technische 
documentatie opstellen over hun producten 
waarvoor de meest passende en 
kosteneffectieve manier kan worden 
gekozen, bv. langs elektronische weg. De 
marktdeelnemers dienen voorts ertoe te 
worden verplicht hun eigen leveranciers te 
vermelden en diegenen aan wie zij zelf een 
product hebben geleverd. 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, is van toepassing 
op de verwerking van persoonsgegevens 
voor de doelstellingen van deze 
verordening.

(20) Het is absoluut noodzakelijk dat alle 
op de interne markt aangeboden 
producten veilig zijn, om een hoog niveau 
van consumentenbescherming te 
waarborgen. Een duidelijke identificatie, 
oorsprongsvermelding en traceerbaarheid 
van een product in de hele 
toeleveringsketen maken het 
gemakkelijker de marktdeelnemers te 
identificeren en effectieve corrigerende 
maatregelen te nemen tegen onveilige 
producten, zoals gericht terugroepen. De 
identificatie en traceerbaarheid van 
producten verzekeren met andere woorden 
dat de consumenten en de marktdeelnemers 
accurate informatie krijgen over onveilige 
producten, waardoor het vertrouwen in de 
markt wordt vergroot en onnodige 
verstoringen van de handel worden 
vermeden. De producten moeten daarom 
ter identificatie een vermelding dragen 
waarmee ook de fabrikant en eventueel de 
importeur kunnen worden vastgesteld. De 
fabrikanten moeten ook een technische 
documentatie opstellen over hun producten 
waarvoor de meest passende manier kan 
worden gekozen, bv. langs elektronische 
weg. In dit verband moet de Commissie 
met inachtneming van de nodige 
vertrouwelijkheid een openbare 
productveiligheidsgegevensbank 
oprichten om het bewustzijn met 
betrekking tot gevaarlijke producten op de 
interne markt grensoverschrijdend te 
versterken. De Commissie moet ervoor 
zorgen dat consumentenorganisaties, 
overige deskundigen en de nationale 
autoriteiten toegang hebben tot alle 
relevante informatie. De marktdeelnemers 
dienen voorts ertoe te worden verplicht hun 
eigen leveranciers te vermelden en 
diegenen aan wie zij zelf een product 
hebben geleverd. Richtlijn 95/46/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 
24 oktober 1995 betreffende de 
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bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van 
persoonsgegevens en betreffende het vrije 
verkeer van die gegevens, is van toepassing 
op de verwerking van persoonsgegevens 
voor de doelstellingen van deze 
verordening.

Or. de

Amendement 98
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Een duidelijke identificatie en 
traceerbaarheid van een product in de hele 
toeleveringsketen kunnen het 
gemakkelijker maken de marktdeelnemers 
te identificeren en effectieve corrigerende 
maatregelen te nemen tegen onveilige 
producten, zoals gericht terugroepen. De 
identificatie en traceerbaarheid van 
producten verzekeren met andere woorden 
dat de consumenten en de marktdeelnemers 
accurate informatie krijgen over onveilige 
producten, waardoor het vertrouwen in de 
markt wordt vergroot en onnodige 
verstoringen van de handel worden 
vermeden. De producten moeten daarom 
ter identificatie een vermelding dragen 
waarmee ook de fabrikant en eventueel de 
importeur kunnen worden vastgesteld. De 
fabrikanten moeten ook een technische 
documentatie opstellen over hun producten 
waarvoor de meest passende en 
kosteneffectieve manier kan worden 
gekozen, bv. langs elektronische weg. De 
marktdeelnemers dienen voorts ertoe te 
worden verplicht hun eigen leveranciers te 
vermelden en diegenen aan wie zij zelf een 
product hebben geleverd. Richtlijn 
95/46/EG van het Europees Parlement en 

(20) Een duidelijke identificatie en 
traceerbaarheid van een product in de hele 
toeleveringsketen kunnen het 
gemakkelijker maken de marktdeelnemers 
te identificeren en effectieve corrigerende 
maatregelen te nemen tegen onveilige 
producten, zoals gericht terugroepen. De 
identificatie en traceerbaarheid van 
producten verzekeren met andere woorden 
dat de consumenten en de marktdeelnemers 
accurate informatie krijgen over onveilige 
producten, waardoor het vertrouwen in de 
markt wordt vergroot en onnodige 
verstoringen van de handel worden 
vermeden. De producten moeten daarom 
ter identificatie een vermelding dragen 
waarmee ook de fabrikant of eventueel de 
importeur kunnen worden vastgesteld. De 
fabrikanten moeten ook een technische 
documentatie opstellen over hun producten 
waarvoor de meest passende en 
kosteneffectieve manier kan worden 
gekozen, bv. langs elektronische weg. De 
marktdeelnemers dienen voorts ertoe te 
worden verplicht hun eigen leveranciers te 
vermelden en diegenen aan wie zij zelf een 
product hebben geleverd. Richtlijn
95/46/EG van het Europees Parlement en 
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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, is van toepassing 
op de verwerking van persoonsgegevens 
voor de doelstellingen van deze 
verordening.

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, is van toepassing 
op de verwerking van persoonsgegevens 
voor de doelstellingen van deze 
verordening.

Or. en

(zie de amendementen op de artikelen 8 en 10 van dezelfde indiener)

Motivering

Als de naam en het adres van een niet-EU-fabrikant op een geïmporteerd product vermeld 
moet staan, zou deze informatie bekend worden bij de concurrenten en zakelijke klanten van 
de importeur met als gevolg dat zij de importeur in de toekomst zouden kunnen omzeilen en 
de producten rechtstreeks bij de niet-EU-fabrikant zouden kunnen bestellen. Dit zou MKB-
bedrijven ontmoedigen om producten te importeren en zou leiden tot een ernstige verstoring 
van de concurrentie. Derhalve wordt voorgesteld deze informatie op te nemen in de 
technische documentatie.

Amendement 99
Markus Pieper, Markus Ferber

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) De oorsprongsvermelding is een 
aanvulling bij de fundamentele 
traceerbaarheidsvereisten betreffende de 
naam en het adres van de fabrikant. De 
aanduiding van het land van oorsprong 
helpt meer in het bijzonder de plaats van 
fabricage vast te stellen in al die gevallen 
waarin de fabrikant niet kan worden 
opgespoord of het opgegeven adres 
verschilt van de eigenlijke plaats van 
fabricage. Dergelijke informatie kan de 
taak van de markttoezichtautoriteiten 
vergemakkelijken om het product tot de 
eigenlijke plaats van fabricage te traceren 
en contact mogelijk te maken met de 

Schrappen
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autoriteiten in het land van oorsprong in 
het kader van de bilaterale of 
multilaterale samenwerking inzake de 
veiligheid van consumentenproducten 
voor het treffen van geëigende 
vervolgmaatregelen.

Or. de

Motivering

De oorsprongsvermelding ten behoeve van de traceerbaarheid is overbodig en overdreven. 
De verplichte vermelding van naam en adres van de fabrikant biedt de consument geen extra 
meerwaarde.

Amendement 100
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) De oorsprongsvermelding is een 
aanvulling bij de fundamentele 
traceerbaarheidsvereisten betreffende de 
naam en het adres van de fabrikant. De 
aanduiding van het land van oorsprong 
helpt meer in het bijzonder de plaats van 
fabricage vast te stellen in al die gevallen 
waarin de fabrikant niet kan worden 
opgespoord of het opgegeven adres 
verschilt van de eigenlijke plaats van 
fabricage. Dergelijke informatie kan de 
taak van de markttoezichtautoriteiten 
vergemakkelijken om het product tot de 
eigenlijke plaats van fabricage te traceren 
en contact mogelijk te maken met de 
autoriteiten in het land van oorsprong in 
het kader van de bilaterale of 
multilaterale samenwerking inzake de 
veiligheid van consumentenproducten 
voor het treffen van geëigende 
vervolgmaatregelen.

Schrappen

Or. en
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(zie het amendementen op artikel 7 van dezelfde indiener)

Motivering

De vereiste om de oorsprong van een consumentenproduct te vermelden is niet aan de orde
geweest bij de effectrapportage en is evenmin opgenomen in het nieuwe wetgevingskader. De 
consumentenveiligheid of de traceerbaarheid van producten zou er niet door verbeteren, 
omdat die al zijn gewaarborgd in harmonisatiewetgeving en in de verordening betreffende de 
veiligheid van consumentenproducten (CPSR). Het zou ook consumenten van producten 
misleiden die het resultaat zijn van een complexe wereldwijde toeleveringsketen. Ten slotte 
zou de implementatie duur zijn voor marktdeelnemers en publieke instanties.

Amendement 101
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) De oorsprongsvermelding is een 
aanvulling bij de fundamentele 
traceerbaarheidsvereisten betreffende de 
naam en het adres van de fabrikant. De 
aanduiding van het land van oorsprong 
helpt meer in het bijzonder de plaats van 
fabricage vast te stellen in al die gevallen 
waarin de fabrikant niet kan worden 
opgespoord of het opgegeven adres 
verschilt van de eigenlijke plaats van 
fabricage. Dergelijke informatie kan de 
taak van de markttoezichtautoriteiten 
vergemakkelijken om het product tot de 
eigenlijke plaats van fabricage te traceren 
en contact mogelijk te maken met de 
autoriteiten in het land van oorsprong in 
het kader van de bilaterale of 
multilaterale samenwerking inzake de 
veiligheid van consumentenproducten 
voor het treffen van geëigende 
vervolgmaatregelen.

Schrappen

Or. de
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Motivering

De productveiligheid zal niet toenemen door de verplichte oorsprongsvermelding. Het adres 
van de fabrikant en een identificatienummer moeten nu al op de producten worden 
aangebracht en waarborgen de traceerbaarheid. Koppeling van de productveiligheid aan de 
bepalingen van het douanewetboek zorgt voor een aanzienlijke administratieve rompslomp 
voor de betrokken ondernemingen. 

Amendement 102
Andreas Schwab, Othmar Karas

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) De oorsprongsvermelding is een 
aanvulling bij de fundamentele 
traceerbaarheidsvereisten betreffende de 
naam en het adres van de fabrikant. De 
aanduiding van het land van oorsprong 
helpt meer in het bijzonder de plaats van 
fabricage vast te stellen in al die gevallen 
waarin de fabrikant niet kan worden 
opgespoord of het opgegeven adres 
verschilt van de eigenlijke plaats van 
fabricage. Dergelijke informatie kan de 
taak van de markttoezichtautoriteiten 
vergemakkelijken om het product tot de 
eigenlijke plaats van fabricage te traceren 
en contact mogelijk te maken met de 
autoriteiten in het land van oorsprong in 
het kader van de bilaterale of 
multilaterale samenwerking inzake de 
veiligheid van consumentenproducten 
voor het treffen van geëigende 
vervolgmaatregelen.

Schrappen

Or. de

Amendement 103
Josef Weidenholzer, Jörg Leichtfried
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Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) De oorsprongsvermelding is een 
aanvulling bij de fundamentele 
traceerbaarheidsvereisten betreffende de 
naam en het adres van de fabrikant. De 
aanduiding van het land van oorsprong 
helpt meer in het bijzonder de plaats van 
fabricage vast te stellen in al die gevallen 
waarin de fabrikant niet kan worden 
opgespoord of het opgegeven adres 
verschilt van de eigenlijke plaats van 
fabricage. Dergelijke informatie kan de 
taak van de markttoezichtautoriteiten 
vergemakkelijken om het product tot de 
eigenlijke plaats van fabricage te traceren 
en contact mogelijk te maken met de 
autoriteiten in het land van oorsprong in 
het kader van de bilaterale of multilaterale 
samenwerking inzake de veiligheid van 
consumentenproducten voor het treffen van 
geëigende vervolgmaatregelen.

(21) De traceerbaarheid van een product 
gedurende de gehele levenscyclus ervan, 
alsmede etiketten waarmee het land van 
oorsprong en de verantwoordelijke 
fabrikant kunnen worden getraceerd zijn 
van groot belang en absoluut 
noodzakelijk. Tegelijkertijd mogen de 
desbetreffende maatregelen niet tot een 
buitensporige administratieve rompslomp 
leiden. De oorsprongsvermelding is een 
aanvulling bij de fundamentele 
traceerbaarheidsvereisten betreffende de 
naam en het adres van de fabrikant. De 
aanduiding van het land van oorsprong 
helpt meer in het bijzonder de plaats van 
fabricage vast te stellen in al die gevallen 
waarin de fabrikant niet kan worden 
opgespoord of het opgegeven adres 
verschilt van de eigenlijke plaats van 
fabricage. Tegelijkertijd kan de 
oorsprongsvermelding consumenten 
helpen informatie in te winnen over de 
duurzaamheid van een product met 
betrekking tot sociale en milieunormen, 
alsmede informatie over algemene 
veiligheid en kwaliteit. Dergelijke 
informatie kan de taak van de 
markttoezichtautoriteiten vergemakkelijken 
om het product tot de eigenlijke plaats van 
fabricage te traceren en contact mogelijk te 
maken met de autoriteiten in het land van 
oorsprong in het kader van de bilaterale of 
multilaterale samenwerking inzake de 
veiligheid van consumentenproducten voor 
het treffen van geëigende 
vervolgmaatregelen. Derhalve zou de 
Commissie ook een actievere rol moeten 
vervullen in de coördinatie van de 
werkzaamheden van de Europese 
markttoezichtautoriteiten, 
douaneautoriteiten en andere bevoegde 
instanties in de lidstaten en derde landen.
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Or. de

Amendement 104
Gino Trematerra

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) De oorsprongsvermelding is een 
aanvulling bij de fundamentele 
traceerbaarheidsvereisten betreffende de 
naam en het adres van de fabrikant. De 
aanduiding van het land van oorsprong 
helpt meer in het bijzonder de plaats van 
fabricage vast te stellen in al die gevallen 
waarin de fabrikant niet kan worden 
opgespoord of het opgegeven adres 
verschilt van de eigenlijke plaats van 
fabricage. Dergelijke informatie kan de 
taak van de markttoezichtautoriteiten 
vergemakkelijken om het product tot de 
eigenlijke plaats van fabricage te traceren 
en contact mogelijk te maken met de 
autoriteiten in het land van oorsprong in 
het kader van de bilaterale of multilaterale 
samenwerking inzake de veiligheid van 
consumentenproducten voor het treffen van 
geëigende vervolgmaatregelen.

(21) De oorsprongsvermelding is een 
aanvulling bij de fundamentele 
traceerbaarheidsvereisten betreffende de 
naam en het adres van de fabrikant. De 
aanduiding van het land van oorsprong 
helpt meer in het bijzonder de plaats van 
fabricage vast te stellen in al die gevallen 
waarin de fabrikant niet kan worden 
opgespoord of het opgegeven adres 
verschilt van de eigenlijke plaats van 
fabricage. Moderne bedrijfsprocessen voor 
de inkoop en verwerking van materialen 
zijn zo ingericht dat niet kan worden 
volstaan met vermelding van het land van 
herkomst van het eindproduct om te 
kunnen waarborgen dat de consument 
volledig en nauwkeurig wordt ingelicht 
omtrent de ware herkomst ervan. 
Informatie over het land van oorsprong 
van de samenstellende materialen 
waarborgt echter wel dat het recht van de 
consument om geïnformeerde 
aankoopkeuzes te maken wordt 
gerespecteerd. Dergelijke informatie kan 
de taak van de markttoezichtautoriteiten 
vergemakkelijken om het product tot de 
eigenlijke plaats van fabricage te traceren 
en contact mogelijk te maken met de 
autoriteiten in het land van oorsprong in 
het kader van de bilaterale of multilaterale 
samenwerking inzake de veiligheid van 
consumentenproducten voor het treffen van 
geëigende vervolgmaatregelen.

Or. it
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Amendement 105
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) Aanduiding van de herkomst van 
het product is de enige manier om te 
waarborgen dat de consument 
nauwkeurig wordt geïnformeerd over de 
feitelijke oorsprong ervan.

Naleving door de marktdeelnemers, in 
combinatie met de eis om de fabrikant te 
kunnen identificeren is op zich niet 
voldoende om de plaats van fabricage te 
kunnen bepalen en kan voor de 
consument misleidend zijn.
De oorsprongsvermelding moet derhalve 
duidelijk zichtbaar zijn, zodat 
consumenten beter geïnformeerde 
aankoopkeuzes kunnen maken en 
rekening kunnen houden met 
aanvullende gegevens omtrent de 
verschillende productiefasen of de 
naleving van strikte normen op het gebied 
van kwaliteit, sociale voorwaarden en 
milieu.

Or. it

Amendement 106
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Overweging 24
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) De procedures om een Europese norm 
aan te vragen ter ondersteuning van deze 
verordening en voor formele bezwaren 
tegen een norm, moeten in deze 
verordening worden neergelegd en 
afgestemd op Verordening (EU) nr. 
1025/2012. Om algemene consistentie te 
verzekeren op het gebied van Europese 
normalisatie, moeten aanvragen van een 
Europese norm, of bezwaren tegen een 
Europese norm, worden ingediend bij het 
comité dat bij die verordening is opgericht, 
na passende raadpleging van de 
deskundigen van de lidstaten op het gebied 
van de veiligheid van 
consumentenproducten.

(24) De procedures om een Europese norm 
aan te vragen ter ondersteuning van deze 
verordening en voor formele bezwaren 
tegen een norm, moeten in deze 
verordening worden neergelegd en 
afgestemd op Verordening (EU) nr. 
1025/2012. Om algemene consistentie te 
verzekeren op het gebied van Europese 
normalisatie, moeten aanvragen van een 
Europese norm, of bezwaren tegen een 
Europese norm, worden ingediend bij het 
comité dat bij die verordening is opgericht, 
na passende raadpleging van de 
deskundigen van de lidstaten op het gebied 
van de veiligheid van 
consumentenproducten en relevante
belanghebbenden.

Or. en

(zie het amendement op artikel 16, lid 1, van dezelfde indiener)

Motivering

De Commissie moet rekening houden met de standpunten van belanghebbenden bij de 
bepaling van de inhoud van de nieuwe Europese veiligheidsnormen om ervoor te zorgen dat 
dergelijke normen, relevant, proportioneel en doeltreffend zijn.

Amendement 107
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Om eenvormige voorwaarden te 
garanderen voor de tenuitvoerlegging van 
deze verordening, moeten 
uitvoeringsbevoegdheden worden 
toegekend aan de Commissie inzake het 
verlenen van vrijstellingen van de 
verplichting om de 

(27) Om eenvormige voorwaarden te 
garanderen voor de tenuitvoerlegging van 
deze verordening, moeten 
uitvoeringsbevoegdheden worden 
toegekend aan de Commissie inzake het 
verlenen van vrijstellingen van de 
verplichting om de 
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markttoezichtautoriteiten in kennis te 
stellen van producten die een risico 
vormen, inzake het type gegevensdrager en 
het aanbrengen ervan op het product met 
het oog op de traceerbaarheid, inzake 
normalisatieverzoeken bij Europese 
normalisatieorganisaties, en inzake 
besluiten over formele bezwaren tegen 
Europese normen. Deze bevoegdheden 
moeten worden uitgeoefend 
overeenkomstig Verordening (EU) 
nr. 182/2011 van het Europees Parlement 
en de Raad van 16 februari 2011 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.

markttoezichtautoriteiten in kennis te 
stellen van producten die een risico 
vormen, inzake het type gegevensdrager en 
het aanbrengen ervan op het product met 
het oog op de traceerbaarheid en inzake 
besluiten over formele bezwaren tegen 
Europese normen. Deze bevoegdheden 
moeten worden uitgeoefend 
overeenkomstig Verordening (EU) 
nr. 182/2011 van het Europees Parlement 
en de Raad van 16 februari 2011 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. en

(zie het amendement op artikel 16, lid 1, van dezelfde indiener)

Motivering

Nieuwe Europese veiligheidsnormen voor consumentenproducten op basis van artikel 4 
moeten worden beschouwd als aanvulling op de basiswetgevingshandeling door niet-
essentiële onderdelen toe te voegen overeenkomstig artikel 290 VWEU. In verband met het 
zeer algemene karakter van artikel 4, zouden het Europees Parlement en de Raad de 
mogelijkheid moeten hebben om een mandaat voor nieuwe normen voor de Commissie te 
herroepen of er bezwaar tegen aan te tekenen. Het is derhalve passend om het mandaat te 
verlenen door middel van een gedelegeerde handeling.

Amendement 108
Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Om een hoog niveau van gezondheid 
en veiligheid van de consument te 
vrijwaren, moet de bevoegdheid om 
overeenkomstig artikel 290 VWEU 
handelingen vast te stellen, aan de 

Schrappen
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Commissie worden gedelegeerd voor 
producten waarvan de naam en het adres 
van de fabrikant en van de importeur niet 
op het product zelf aangegeven moeten 
worden, vanwege het lage risico dat met 
het product in kwestie is verbonden, en 
voor de identificatie en traceerbaarheid 
van producten met een potentieel ernstig 
risico voor de gezondheid en de veiligheid. 
Het is van bijzonder belang dat de 
Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden tot passende raadpleging 
overgaat, onder meer op 
deskundigenniveau. De Commissie moet 
bij het voorbereiden en opstellen van de 
gedelegeerde handelingen ervoor zorgen 
dat de desbetreffende documenten tijdig
en op gepaste wijze gelijktijdig worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en aan de Raad.

Or. en

Motivering

De identificatie van producten en marktdeelnemers, alsmede de traceerbaarheid van 
producten blijft van cruciaal belang. Om ervoor te zorgen dat producten die in de handel 
worden gebracht veilig zijn is het van essentieel belang dat zij duidelijk worden 
geïdentificeerd en dat duidelijk wordt bepaald welke verplichtingen en taken de afzonderlijke 
actoren hebben. 

Amendement 109
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Om een hoog niveau van gezondheid 
en veiligheid van de consument te 
vrijwaren, moet de bevoegdheid om 
overeenkomstig artikel 290 VWEU 
handelingen vast te stellen, aan de 
Commissie worden gedelegeerd voor 
producten waarvan de naam en het adres 

Schrappen
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van de fabrikant en van de importeur niet 
op het product zelf aangegeven moeten 
worden, vanwege het lage risico dat met 
het product in kwestie is verbonden, en 
voor de identificatie en traceerbaarheid 
van producten met een potentieel ernstig 
risico voor de gezondheid en de veiligheid. 
Het is van bijzonder belang dat de 
Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden tot passende raadpleging 
overgaat, onder meer op 
deskundigenniveau. De Commissie moet 
bij het voorbereiden en opstellen van de 
gedelegeerde handelingen ervoor zorgen 
dat de desbetreffende documenten tijdig 
en op gepaste wijze gelijktijdig worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en aan de Raad.

Or. it

Amendement 110
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Om een hoog niveau van gezondheid 
en veiligheid van de consument te 
vrijwaren, moet de bevoegdheid om 
overeenkomstig artikel 290 VWEU 
handelingen vast te stellen, aan de 
Commissie worden gedelegeerd voor 
producten waarvan de naam en het adres 
van de fabrikant en van de importeur niet 
op het product zelf aangegeven moeten 
worden, vanwege het lage risico dat met 
het product in kwestie is verbonden, en 
voor de identificatie en traceerbaarheid van 
producten met een potentieel ernstig risico 
voor de gezondheid en de veiligheid. Het is 
van bijzonder belang dat de Commissie bij 
haar voorbereidende werkzaamheden tot 
passende raadpleging overgaat, onder meer 

(29) Om een hoog niveau van gezondheid 
en veiligheid van de consument te 
vrijwaren, moet de bevoegdheid om 
overeenkomstig artikel 290 VWEU 
handelingen vast te stellen, aan de 
Commissie worden gedelegeerd voor 
producten waarvan de naam en het adres 
van de fabrikant en van de importeur niet 
op het product zelf aangegeven moeten 
worden, vanwege het lage risico dat met 
het product in kwestie is verbonden, en 
voor de identificatie en traceerbaarheid van 
producten met een potentieel ernstig risico 
voor de gezondheid en de veiligheid. Het is 
van bijzonder belang dat de Commissie bij 
haar voorbereidende werkzaamheden tot 
passende raadpleging overgaat, onder meer 
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op deskundigenniveau. De Commissie 
moet bij het voorbereiden en opstellen van 
de gedelegeerde handelingen ervoor zorgen 
dat de desbetreffende documenten tijdig en 
op gepaste wijze gelijktijdig worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en aan de Raad.

op deskundigenniveau, met name van 
consumentenorganisaties. De Commissie 
moet bij het voorbereiden en opstellen van 
de gedelegeerde handelingen ervoor zorgen 
dat de desbetreffende documenten tijdig en 
op gepaste wijze gelijktijdig worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en aan de Raad.

Or. de

Amendement 111
Ashley Fox

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorwerp Voorwerp en doel

Or. en

Amendement 112
Ashley Fox

Voorstel voor een verordening
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening stelt voorschriften vast 
voor de veiligheid van 
consumentenproducten die binnen de Unie 
in de handel worden gebracht of op de 
markt worden aangeboden.

Doel van deze verordening is te zorgen 
voor een goede werking van de interne 
markt en tegelijk te zorgen voor een hoog 
niveau van bescherming van de 
gezondheid en veiligheid van de 
consument
Deze verordening stelt voorschriften vast 
voor de veiligheid van 
consumentenproducten die binnen de Unie 
in de handel worden gebracht of op de 
markt worden aangeboden.



PE516.922v03-00 30/171 AM\1003186NL.doc

NL

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt het doel van de verordening duidelijk bepaald en nauw in verband 
gebracht met artikel 114 VWEU.

Amendement 113
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening stelt voorschriften vast 
voor de veiligheid van 
consumentenproducten die binnen de Unie 
in de handel worden gebracht of op de 
markt worden aangeboden.

Deze verordening stelt voorschriften vast 
voor de veiligheid van 
consumentenproducten die binnen de Unie 
in de handel worden gebracht of op de 
markt worden aangeboden en heeft vooral 
ten doel te waarborgen dat op de markt 
aangeboden producten veilig zijn voor de
consument.

Or. es

Amendement 114
Raffaele Baldassarre

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de producten moeten onder 
redelijkerwijs te verwachten 
omstandigheden door de consument 
kunnen worden gebruikt, ook al zijn zij 
niet voor hem bestemd;

b) de producten moeten onder 
redelijkerwijs te verwachten 
omstandigheden door de consument 
kunnen worden gebruikt, ook al zijn zij 
niet direct voor hem bestemd; van 
producten kan niet worden verwacht dat 
ze door de consument worden gebruikt, 
als redelijkerwijs kan worden verwacht 
dat zij uitsluitend gebruikt worden door 
professionele gebruikers en uitdrukkelijk 
als zodanig worden geëtiketteerd en 
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gepresenteerd. 

Or. en

Motivering

Dit amendement zou zorgen voor de langverwachte rechtszekerheid voor fabrikanten van 
professionele producten, die duidelijk in de veiligheidsinformatie en gebruikershandleidingen 
hebben aangegeven dat deze producten bestemd zijn voor gebruik door professionele 
gebruikers onder specifieke voorwaarden, bijvoorbeeld door geïnstrueerde volwassenen, 
onder toezicht van hun werkgever. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om professioneel 
gereedschap of installatie-apparatuur, waarvan verkoop in doehetzelf-zaken nooit de 
bedoeling was of alleen onder bepaalde voorwaarden door de fabrikant was toegestaan.

Amendement 115
Jürgen Creutzmann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de producten moeten onder 
redelijkerwijs te verwachten 
omstandigheden door de consument 
kunnen worden gebruikt, ook al zijn zij 
niet voor hem bestemd;

b) het is onder redelijkerwijs te verwachten 
omstandigheden waarschijnlijk dat de 
producten door de consument worden 
gebruikt, ook al zijn zij bij het in de 
handel brengen niet voor de consument
bestemd;

Or. de

Motivering

Heeft in het bijzonder betrekking op de Duitse versie; Er moet duidelijker worden 
geformuleerd dat artikel 2, lid 1, onder b) uitsluitend beoogt dat producten die onder 
redelijkerwijs te verwachten omstandigheden ook door de consument kunnen worden 
gebruikt, onder het toepassingsgebied van de verordening vallen. Er wordt niet beoogd om 
oneigenlijk gebruik van producten door de consument op deze plaats te regelen.

Amendement 116
Ashley Fox

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de consument komt in de context van
een dienst die hem wordt verstrekt, met het 
product in contact.

c) de producten worden aan een 
consument geleverd wanneer hem een 
dienst wordt verleend, ongeacht of het 
product door de consument zelf wordt 
gebruikt.

Or. en

Amendement 117
Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Deze verordening is niet van toepassing 
op producten die vóór gebruik gerepareerd 
moeten worden of opnieuw in goede staat 
moeten worden gebracht, indien deze 
producten als zodanig op de markt worden 
aangeboden.

2. Deze verordening is niet van toepassing 
op producten die vóór gebruik gerepareerd 
moeten worden of opnieuw in goede staat 
moeten worden gebracht, indien deze 
producten als zodanig op de markt worden 
aangeboden noch op 
tweedehandsproducten die in de handel 
zijn gebracht vóór de inwerkingtreding 
van deze verordening.

Or. en

Motivering

Vermeden moet worden dat de wetgeving met terugwerkende kracht van toepassing wordt op 
tweedehandsproducten.

Amendement 118
Catherine Stihler

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3 – letter a



AM\1003186NL.doc 33/171 PE516.922v03-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) geneesmiddelen voor menselijk of 
veterinair gebruik;

a) geneesmiddelen en medische 
apparatuur voor menselijk of veterinair 
gebruik;

Or. en

Amendement 119
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) materialen en voorwerpen die bestemd 
zijn om met levensmiddelen in contact te 
komen, voor zover daarmee verband 
houdende risico's gedekt zijn door 
Verordening (EG) nr. 1935/2004 of 
andere Unie-wetgeving met betrekking tot 
levensmiddelen;

Schrappen

Or. fr

Motivering

Aangezien deze producten zijn onderworpen aan een harmonisatieregeling ((EG) nr. 
1935/2004), zou het meer in de rede liggen ze te laten vallen onder de bepalingen van artikel 
2, lid 4, evenals de andere producten die zijn onderworpen aan specifieke geharmoniseerde 
voorschriften op het stuk van menselijke gezondheid en veiligheid. Bovendien zou de volledige 
uitsluiting van deze producten van het toepassingsgebied van de verordening erop neerkomen 
dat marktdeelnemers worden ontheven van hun verplichtingen ten aanzien van het 
verstrekken van informatie, onder meer wat betreft de oorsprong van de producten.

Amendement 120
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3 – letter d bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) medische hulpmiddelen 
overeenkomstig Richtlijn 93/42/EG 
betreffende medische hulpmiddelen, 
Richtlijn 90/385/EG betreffende actieve 
implanteerbare medische hulpmiddelen, 
alsmede Richtlijn 98/79/EG betreffende 
medische hulpmiddelen voor in-
vitrodiagnostiek;

Or. de

Motivering

De verwijzingen naar de tot dusver nog geldende richtlijnen moeten worden aangepast 
overeenkomstig het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende medische hulpmiddelen en tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG, Verordening 
(EG) nr. 178/2002 en Verordening (EG) nr. 1223/2009, alsmede het voorstel voor een 
verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende medische hulpmiddelen voor 
in-vitrodiagnostiek waarover momenteel nog wordt beraadslaagd maar dat nog niet is 
vastgesteld.

Amendement 121
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Daniel Caspary

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3 – letter j bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(j bis) bouwproducten overeenkomstig 
Verordening (EU) nr. 305/2011 van 9 
maart 2011;

Or. de

Motivering

Een nieuwe regeling voor bouwproducten is niet nodig, ze worden al behandeld in de 
desbetreffende verordeningen.

Amendement 122
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella
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Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) uitrusting waarmee de consumenten 
zich voortbewegen of reizen en die door 
een dienstverlener bediend wordt in de 
context van dienstverlening aan de 
consumenten;

Schrappen

Or. it

Amendement 123
Heide Rühle

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3 – letter i bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i bis) bouwproducten op basis van 
Verordening (EU) nr. 305/2011 van maart 
2011.

Or. en

Amendement 124
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De hoofdstukken II tot en met IV van 
deze verordening zijn niet van toepassing 
op producten waarvoor voorschriften 
gelden inzake de bescherming van de 
menselijke gezondheid en veiligheid uit 
harmonisatiewetgeving van de Unie of op 
grond van dergelijke wetgeving.

4. Deze verordening is niet van toepassing 
op producten waarvoor voorschriften 
gelden inzake de bescherming van de 
menselijke gezondheid en veiligheid uit 
harmonisatiewetgeving van de Unie of op 
grond van dergelijke wetgeving.

Or. en
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(zie de amendementen op de artikelen 5 en 6 van dezelfde indiener)

Motivering

De verordening zou niet moeten gelden voor geharmoniseerde goederen om overlapping en 
dubbel werk te voorkomen, aangezien de belangrijkste elementen van hoofdstuk 1 al onder 
harmonisatiewetgeving vallen. Een duidelijk onderscheid tussen wetgeving voor 
geharmoniseerde en niet-geharmoniseerde consumentengoederen zou de naleving van de 
productvoorschriften door de marktdeelnemers en de handhaving van die voorschriften door 
de markttoezichtautoriteiten vergemakkelijken.

Amendement 125
Heide Rühle

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De hoofdstukken II tot en met IV van 
deze verordening zijn niet van toepassing 
op producten waarvoor voorschriften 
gelden inzake de bescherming van de 
menselijke gezondheid en veiligheid uit 
harmonisatiewetgeving van de Unie of op 
grond van dergelijke wetgeving.

4. De hoofdstukken II tot en met IV van 
deze verordening zijn niet van toepassing 
op producten waarvoor voorschriften 
gelden inzake de bescherming van de 
menselijke gezondheid en veiligheid uit 
harmonisatiewetgeving van de Unie of uit
wetgeving die de voorschriften vastlegt, of 
uit hoofde waarvan de voorschriften 
worden vastgelegd, die van toepassing zijn 
op die producten en die ontworpen zijn 
om de gezondheid en de veiligheid van 
mensen te beschermen.

Or. en

Amendement 126
Ashley Fox

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De hoofdstukken II tot en met IV van 
deze verordening zijn niet van toepassing 
op producten waarvoor voorschriften 

4. Deze verordening is niet van toepassing 
op producten waarvoor voorschriften 
gelden inzake de bescherming van de 
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gelden inzake de bescherming van de 
menselijke gezondheid en veiligheid uit 
harmonisatiewetgeving van de Unie of op 
grond van dergelijke wetgeving.

menselijke gezondheid en veiligheid uit 
harmonisatiewetgeving van de Unie of op 
grond van dergelijke wetgeving.

Or. en

Motivering

Een van de doelstellingen van deze verordening is vereenvoudiging. Die wordt niet bereikt 
wanneer het nieuwe voorstel maatregelen 'overlapt' die al zijn opgenomen in bestaande 
harmonisatiewetgeving en die meer specifieke voorschriften bevatten over de veiligheid van 
producten. Deze benadering van de Commissie leidt tot verwarring over wat er nu eigenlijk 
van toepassing is en jaagt het bedrijfsleven op kosten.

Amendement 127
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De hoofdstukken II tot en met IV van 
deze verordening zijn niet van toepassing 
op producten waarvoor voorschriften 
gelden inzake de bescherming van de 
menselijke gezondheid en veiligheid uit 
harmonisatiewetgeving van de Unie of op 
grond van dergelijke wetgeving.

4. Hoofdstuk III van deze verordening is
niet van toepassing op producten waarvoor 
voorschriften gelden inzake de 
bescherming van de menselijke gezondheid 
en veiligheid uit harmonisatiewetgeving 
van de Unie of op grond van dergelijke 
wetgeving, en hoofdstuk II is aanvullend 
van toepassing op de aspecten die niet 
onder deze wetgeving vallen.

Or. es

Motivering

De beide voorstellen (SRPP en ASM) worden in overeenstemming gebracht met Verordening 
765/08 en Besluit 768/08. Nu het markttoezicht onder één enkel wetgevingsbesluit wordt 
gebracht, zou het aanbeveling verdienen de minimumverplichtingen voor marktdeelnemers 
ook in één enkele tekst vast te leggen. Dit zal het werk voor de markttoezichtautoriteiten 
eenvoudiger en draaglijker maken. Een aantal specifieke richtlijnen worden momenteel 
herzien en als er een product is waarvoor vanwege zijn kenmerken aanvullende precieze 
specificaties nodig zijn, zal dat in de bepalingen van die richtlijnen worden gestipuleerd. 
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Amendement 128
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1) "veilig product": een product dat bij 
normale of redelijkerwijs te verwachten 
gebruiksomstandigheden, ook wat 
gebruiksduur en eventueel indienststelling, 
installatie en onderhoudseisen betreft, geen 
enkel risico oplevert, dan wel slechts 
beperkte risico's die verenigbaar zijn met 
het gebruik van het product en vanuit het 
oogpunt van een hoog beschermingsniveau 
voor de gezondheid en de veiligheid van 
personen, aanvaardbaar worden geacht;

1) "veilig product": een product dat bij 
normale of redelijkerwijs te verwachten 
gebruiksomstandigheden, ook wat 
gebruiksduur en eventueel indienststelling, 
installatie, onderhouds-, opleidings- en 
toezichtseisen betreft, geen enkel risico 
oplevert, dan wel slechts beperkte risico's 
die verenigbaar zijn met het gebruik van 
het product en vanuit het oogpunt van een 
hoog beschermingsniveau voor de 
gezondheid en de veiligheid van personen, 
aanvaardbaar worden geacht;

Or. en

Motivering

Bij de beoordeling van de veiligheid van een product moet zorgvuldig rekening worden 
gehouden met de verantwoordelijkheden of de toezichts- of opleidingsverplichtingen voor 
familieleden, dienstverleners of werkgevers.

Amendement 129
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1) "veilig product": een product dat bij 
normale of redelijkerwijs te verwachten 
gebruiksomstandigheden, ook wat 
gebruiksduur en eventueel indienststelling, 
installatie en onderhoudseisen betreft, geen 
enkel risico oplevert, dan wel slechts 
beperkte risico's die verenigbaar zijn met 
het gebruik van het product en vanuit het 
oogpunt van een hoog beschermingsniveau 

1) "veilig product": een product dat echt is 
en dat bij normale of redelijkerwijs te 
verwachten gebruiksomstandigheden, ook 
wat gebruiksduur en eventueel 
indienststelling, installatie en 
onderhoudseisen betreft, geen enkel risico 
oplevert, dan wel slechts beperkte risico's 
die verenigbaar zijn met het gebruik van 
het product en vanuit het oogpunt van een 
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voor de gezondheid en de veiligheid van 
personen, aanvaardbaar worden geacht;

hoog beschermingsniveau voor de 
gezondheid en de veiligheid van personen, 
aanvaardbaar worden geacht;

Or. de

Motivering

Nagemaakte producten kunnen aanzienlijke veiligheids- en gezondheidsrisico's met zich mee 
brengen. Om die reden moet de definitie van een veilig product ook betrekking hebben op de 
echtheid van het product.

Amendement 130
Constance Le Grip

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1) "veilig product": een product dat bij 
normale of redelijkerwijs te verwachten 
gebruiksomstandigheden, ook wat 
gebruiksduur en eventueel indienststelling, 
installatie en onderhoudseisen betreft, geen 
enkel risico oplevert, dan wel slechts 
beperkte risico's die verenigbaar zijn met 
het gebruik van het product en vanuit het 
oogpunt van een hoog beschermingsniveau 
voor de gezondheid en de veiligheid van 
personen, aanvaardbaar worden geacht;

1) "veilig product": een authentiek product 
dat bij normale of redelijkerwijs te 
verwachten gebruiksomstandigheden, ook 
wat gebruiksduur en eventueel 
indienststelling, installatie en 
onderhoudseisen betreft, geen enkel risico 
oplevert, dan wel slechts beperkte risico's 
die verenigbaar zijn met het gebruik van 
het product en vanuit het oogpunt van een 
hoog beschermingsniveau voor de 
gezondheid en de veiligheid van personen, 
aanvaardbaar worden geacht;

Or. fr

Motivering

De authenticiteit van een product biedt de consument een veiligheidsgarantie; het helpt de 
oorsprong en de conformiteit van een product te waarborgen, en zou dus een integraal 
onderdeel van de criteria voor de beoordeling van de productveiligheid moeten vormen.

Amendement 131
Raffaele Baldassarre
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Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1) "veilig product": een product dat bij 
normale of redelijkerwijs te verwachten 
gebruiksomstandigheden, ook wat 
gebruiksduur en eventueel indienststelling, 
installatie en onderhoudseisen betreft, geen 
enkel risico oplevert, dan wel slechts 
beperkte risico's die verenigbaar zijn met 
het gebruik van het product en vanuit het 
oogpunt van een hoog beschermingsniveau 
voor de gezondheid en de veiligheid van 
personen, aanvaardbaar worden geacht;

1) "veilig product": een product dat in 
overeenstemming is met de 
harmonisatiewetgeving van de Unie 
inzake gezondheid en veiligheid. Indien 
dergelijke wetgeving niet bestaat wordt 
ermee bedoeld: een product dat bij 
normale of redelijkerwijs te verwachten 
gebruiksomstandigheden, ook wat 
gebruiksduur en eventueel indienststelling, 
installatie en onderhoudseisen betreft, geen 
enkel risico oplevert, dan wel slechts 
beperkte risico's die verenigbaar zijn met 
het gebruik van het product en vanuit het 
oogpunt van een hoog beschermingsniveau 
voor de gezondheid en de veiligheid van 
personen, aanvaardbaar worden geacht;

Or. en

Motivering

Risk assessment should focus on enforcing applicable legislation and minimising room for 
interpretation by local market surveillance authorities.The suggested amendment:clarifies the 
first chronological step of the Market Surveillance’s risk assessment: to determine whether 
the product is covered by applicable Union harmonisation legislation;•eliminates any area of 
legal conflict between this Regulation and Union harmonisation legislation, which already 
specifies the scope, extent and limitations to market operators’ obligations;•eliminates non-
transparent and discretionary room for interpretation of concepts not defined in this 
Regulation such as “reasonable and acceptable”; “under normal and reasonably foreseeable 
conditions of use”; or “duration of use”;•removes reference to aspects of the risks not 
necessarily depending on the person liable for placing the product on the market: “putting 
into service, installation and maintenance”.

Amendement 132
Wim van de Camp

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

(1 bis) ' productmodel': producten die 
beschouwd worden als verschillend 
hoewel zij dezelfde of vergelijkbare 
essentiële kenmerken bezitten, met 
verschillen die niet van invloed zijn op het 
veiligheidsniveau tenzij anderszins 
bewezen door de fabrikant of de 
importeur. 

Or. en

Motivering

Het begrip 'model' is de hoeksteen van het werk van markttoezichtautoriteiten. Tests en 
toezicht worden uitgeoefend op modellen. Een aantal marktdeelnemers hanteert echter geen 
modelaanduidingen of vermenigvuldigt het aantal modellen van producten die eigenlijk 
vergelijkbaar zijn, wat het werk van markttoezichtautoriteiten belemmert en hen ervan 
weerhoudt controles uit te oefenen omdat zij beduidend meer middelen nodig hebben om de 
controles uit te voeren.

Amendement 133
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) ' productmodel': producten die 
beschouwd worden als verschillend 
hoewel zij dezelfde of vergelijkbare 
essentiële kenmerken bezitten, met 
verschillen die niet van invloed zijn op het 
veiligheidsniveau tenzij anderszins 
bewezen door de fabrikant of de 
importeur. 

Or. en

Amendement 134
Matteo Salvini
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Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) "gevaarlijk product": een product 
dat niet beantwoordt aan de definitie van 
"veilig product" van punt 1;

Or. en

Amendement 135
Raffaele Baldassarre

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis) "productmodel": producten die als 
onderscheidend worden aangemerkt voor 
zover hun wezenlijke kenmerken identiek 
of soortgelijk zijn en eventuele onderlinge 
verschillen niet van invloed zijn op hun 
veiligheidsniveau, tenzij door de fabrikant 
of importeur anders wordt aangegeven; 

Or. it

Motivering

Duidelijk moet worden gemaakt dat de distributeur niet het waarheidsgehalte van deze 
elementen kan controleren maar alleen of ze vermeld staan.

Amendement 136
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 - punt 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 ter) 'productmodel': producten die 
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beschouwd worden als verschillend 
hoewel zij dezelfde of vergelijkbare 
essentiële kenmerken bezitten, met 
verschillen die niet van invloed zijn op het 
veiligheidsniveau tenzij anderszins 
bewezen door de fabrikant of de 
importeur. 

Or. en

Amendement 137
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 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 markt van de Unie; 
daaronder vallen ook alle vormen van 
televerkoop;

Or. de

Amendement 138
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 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 markt aanbieden van 
een product; daaronder vallen ook alle 
vormen van televerkoop;

Or. de
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Amendement 139
Ashley Fox

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 - punt 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) 'product dat een ernstig risico 
vertoont': een product dat een ernstig 
risico vertoont dat een snelle interventie 
en follow-up vereist, ook in gevallen 
waarin de gevolgen niet onmiddellijk 
merkbaar zijn, ieder product dat niet 
voldoet aan het essentiële voorschrift dat 
is vastgelegd in de 
harmonisatiewetgeving, alsmede ieder 
product dat niet aan het algemeen 
veiligheidsvoorschrift voldoet als 
gedefinieerd in het mandaat dat door de 
Commissie is verleend aan de 
normalisatieorganisatie, wordt geacht een 
ernstig risico te vertonen;

Or. en

Amendement 140
Ashley Fox

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 ter) 'productmodellen': producten die 
beschouwd worden als verschillend maar 
die dezelfde of vergelijkbare essentiële 
kenmerken bezitten. Eventuele verschillen 
zijn niet van invloed op het 
veiligheidsniveau van de producten

Or. en

Motivering

Tests en toezicht worden uitgeoefend op modellen. Een aantal marktdeelnemers hanteert 
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echter geen modelaanduidingen of vermenigvuldigt het aantal modellen van producten die 
eigenlijk vergelijkbaar zijn, wat het werk van markttoezichtautoriteiten belemmert en hen 
ervan weerhoudt controles uit te oefenen omdat zij beduidend meer middelen nodig hebben 
om de controles uit te voeren.

Amendement 141
Heide Rühle

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 - punt 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

16) "harmonisatiewetgeving van de Unie": 
alle wetgeving van de Unie die de 
voorwaarden voor het verhandelen van 
producten harmoniseert. In deze 
harmonisatiewetgeving worden de 
essentiële voorschriften vastgelegd 
waaraan producten moeten voldoen om in 
Europa in de handel te kunnen worden 
gebracht.

Or. en

Amendement 142
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 - punt 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

17 bis) "kwetsbare consumenten": 
personen die moeilijk toegang krijgen tot 
voor consumenten relevante informatie of 
deze niet goed begrijpen, of die door hun 
mentale, fysieke of psychische handicap 
of hun leeftijd meer zijn blootgesteld aan 
veiligheidsrisico's, en die daarom 
bijzondere bescherming nodig hebben.

Or. en
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Amendement 143
Heide Rühle

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van deze verordening 
wordt een product geacht conform het 
algemene veiligheidsvoorschrift te zijn, als 
bedoeld in artikel 4, in de volgende 
gevallen:

Voor de toepassing van deze verordening 
wordt een product geacht veilig te zijn, als 
bedoeld in artikel 4, in de volgende 
gevallen:

Or. en

Amendement 144
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) met betrekking tot de risico's die 
worden bestreken door voorschriften ter 
bescherming van de menselijke 
gezondheid en veiligheid opgenomen in of 
uit hoofde van harmonisatiewetgeving 
van de Unie, indien het product aan deze 
voorschriften voldoet;

Schrappen

Or. en

(zie de amendementen op de artikelen 2 en 6 van dezelfde indiener)

Motivering

De verordening zou niet moeten gelden voor geharmoniseerde goederen om overlapping en 
dubbel werk te voorkomen, aangezien de belangrijkste elementen van hoofdstuk 1 al onder 
harmonisatiewetgeving vallen. Een duidelijk onderscheid tussen wetgeving voor 
geharmoniseerde en niet-geharmoniseerde consumentengoederen zou de naleving van de 
productvoorschriften door de marktdeelnemers en de handhaving van die voorschriften door 
de markttoezichtautoriteiten vergemakkelijken.
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Amendement 145
Heide Rühle

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) met betrekking tot de risico's die worden 
bestreken door voorschriften ter 
bescherming van de menselijke
gezondheid en veiligheid opgenomen in of 
uit hoofde van harmonisatiewetgeving van 
de Unie, indien het product aan deze 
voorschriften voldoet;

a) met betrekking tot de risico's die worden 
bestreken door harmonisatiewetgeving van 
de Unie ter bescherming van de 
gezondheid en veiligheid van mensen 
indien het product aan de voorschriften 
voldoet die zijn opgenomen in of uit 
hoofde van harmonisatiewetgeving van de 
Unie;

Or. en

Amendement 146
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) bij ontstentenis van voorschriften 
opgenomen in of uit hoofde van 
harmonisatiewetgeving van de Unie als 
bedoeld onder a), met betrekking tot de 
risico's die worden bestreken door 
Europese normen, indien het product 
conform is aan de relevante Europese 
normen, of onderdelen daarvan, waarvan 
de referenties zijn bekendgemaakt in het 
Publicatieblad van de Europese Unie 
overeenkomstig de artikelen 16 en 17;

b) met betrekking tot de risico's die worden 
bestreken door Europese normen, indien 
het product conform is aan de relevante 
Europese normen, of onderdelen daarvan, 
waarvan de referenties zijn bekendgemaakt 
in het Publicatieblad van de Europese Unie 
overeenkomstig de artikelen 16 en 17;

Or. en

(zie de amendementen op de artikelen 2 en 6 van dezelfde indiener)
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Motivering

De verordening zou niet moeten gelden voor geharmoniseerde goederen om overlapping en 
dubbel werk te voorkomen, aangezien de belangrijkste elementen van hoofdstuk 1 al onder 
harmonisatiewetgeving vallen. Een duidelijk onderscheid tussen wetgeving voor 
geharmoniseerde en niet-geharmoniseerde consumentengoederen zou de naleving van de 
productvoorschriften door de marktdeelnemers en de handhaving van die voorschriften door 
de markttoezichtautoriteiten vergemakkelijken.

Amendement 147
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) bij ontstentenis van voorschriften 
opgenomen in of uit hoofde van 
harmonisatiewetgeving van de Unie als 
bedoeld onder a), met betrekking tot de 
risico's die worden bestreken door 
Europese normen, indien het product 
conform is aan de relevante Europese 
normen, of onderdelen daarvan, waarvan 
de referenties zijn bekendgemaakt in het 
Publicatieblad van de Europese Unie 
overeenkomstig de artikelen 16 en 17;

b) bij ontstentenis van voorschriften 
opgenomen in of uit hoofde van 
harmonisatiewetgeving van de Unie als 
bedoeld onder a), met betrekking tot de 
risico's die worden bestreken door 
Europese normen, indien het product 
conform is aan de relevante Europese 
normen, of onderdelen daarvan, waarvan 
de referenties zijn bekendgemaakt in het 
Publicatieblad van de Europese Unie 
overeenkomstig de artikelen 16 en 17, en 
indien het, in voorkomend geval, voldoet 
aan de bijkomende gezondheids- en 
veiligheidsvoorschriften die zijn vervat in 
de wetgeving van de lidstaat waar het 
product op de markt wordt aangeboden;

Or. fr

Motivering

In sommige gevallen kan een product dat geheel of ten dele voldoet aan de desbetreffende 
Europese normen niet als veilig worden aangemerkt, tenzij het eveneens voldoet aan de 
nationale veiligheidsvoorschriften die conform het Verdrag zijn vastgesteld.

Amendement 148
Jürgen Creutzmann
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Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) bij ontstentenis van voorschriften 
opgenomen in of uit hoofde van 
harmonisatiewetgeving van de Unie als 
bedoeld onder a), en van Europese normen 
als bedoeld onder b), met betrekking tot de 
risico's die worden bestreken door de 
gezondheids- en veiligheidsvoorschriften 
van de wetgeving van de lidstaat waar het 
product op de markt wordt aangeboden, 
indien het product aan deze nationale 
vereisten voldoet.

c) bij ontstentenis van voorschriften 
opgenomen in of uit hoofde van Europese 
normen als bedoeld onder b), met 
betrekking tot de risico's die worden 
bestreken door de gezondheids- en 
veiligheidsvoorschriften van de wetgeving 
van de lidstaat waar het product op de 
markt wordt aangeboden, indien het 
product aan deze nationale vereisten 
voldoet.

Or. en

(zie de amendementen op de artikelen 2 en 6 van dezelfde indiener)

Motivering

De verordening zou niet moeten gelden voor geharmoniseerde goederen om overlapping en 
dubbel werk te voorkomen, aangezien de belangrijkste elementen van hoofdstuk 1 al onder 
harmonisatiewetgeving vallen. Een duidelijk onderscheid tussen wetgeving voor 
geharmoniseerde en niet-geharmoniseerde consumentengoederen zou de naleving van de 
productvoorschriften door de marktdeelnemers en de handhaving van die voorschriften door 
de markttoezichtautoriteiten vergemakkelijken.

Amendement 149
Heide Rühle

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) bij ontstentenis van voorschriften 
opgenomen in of uit hoofde van 
harmonisatiewetgeving van de Unie als 
bedoeld onder a), en van Europese normen 
als bedoeld onder b), met betrekking tot de 
risico's die worden bestreken door de 
gezondheids- en veiligheidsvoorschriften 
van de wetgeving van de lidstaat waar het 

c) bij ontstentenis van voorschriften 
opgenomen in of uit hoofde van 
harmonisatiewetgeving van de Unie als 
bedoeld onder a), en van Europese normen 
als bedoeld onder b), met betrekking tot de 
risico's die worden bestreken door de 
gezondheids- en veiligheidsvoorschriften 
van de wetgeving van de lidstaat waar het 
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product op de markt wordt aangeboden, 
indien het product aan deze nationale 
vereisten voldoet.

product op de markt wordt aangeboden, 
indien het product aan deze nationale 
regels voldoet, mits zij in 
overeenstemming zijn met het Unierecht.

Or. en

Amendement 150
Wim van de Camp

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een marktdeelnemer die een product in 
de handel brengt dat niet valt onder de 
gevallen die vermeld staan in lid 1, moet 
op verzoek aan de 
markttoezichtautoriteiten alsmede aan 
iedere marktdeelnemer waaraan de 
producten worden gedistribueerd 
aantonen dat het product veilig is. Indien 
niet aan deze vereiste wordt voldaan, 
wordt het product uit de handel genomen.

Or. en

Motivering

Zoals reeds is bepaald in de GPSD voor producten die niet voldoen aan een geharmoniseerde 
norm, nationale of geharmoniseerde wetgeving, moet de bewijslast eigenlijk bij de 
marktdeelnemers liggen. Het is van cruciaal belang de consequenties van dit beginsel in de 
huidige verordening te verduidelijken, met name nu de markttoezichtautoriteiten het lastig 
hebben om aan voldoende middelen te komen om hun taak op adequate wijze te vervullen.

Amendement 151
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het vermoeden van veiligheid ontslaat de 
markttoezichtautoriteiten echter niet van 
de verplichting overeenkomstig de 
markttoezichtverordening maatregelen te 
nemen als er nieuw bewijs is dat er aan 
het product risico's zijn verbonden, 
hoewel het aan de eisen voldoet. 

Or. es

Amendement 152
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6 bis
Bij de beoordeling van de veiligheid van 
een product moet het voorzorgsbeginsel in 
alle gevallen in acht worden genomen.

Or. es

Amendement 153
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij ontstentenis van 
harmonisatiewetgeving van de Unie, van 
Europese normen of van gezondheids- en 
veiligheidsvoorschriften van de nationale 
wetgeving van de lidstaat waar het 
product op de markt wordt aangeboden, 
als bedoeld in artikel 5, onder a), b), en c), 
wordt voor de evaluatie van de veiligheid 

Schrappen
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van een product rekening gehouden met 
de volgende aspecten, met name:
a) de kenmerken van het product, onder 
meer de samenstelling, de verpakking, de 
voorschriften voor assemblage, en, in 
voorkomend geval, voor installatie en 
onderhoud;
b) het effect ervan op andere producten, 
ingeval redelijkerwijs kan worden 
verwacht dat het product in combinatie 
met die andere producten zal worden 
gebruikt;
c) de aanbiedingsvorm van het product, de 
etikettering, eventuele waarschuwingen 
en aanwijzingen voor het gebruik en de 
verwijdering ervan, alsmede iedere andere 
aanwijzing of informatie over het product;
d) de categorieën consumenten die bij het 
gebruik van het product risico's lopen, in 
het bijzonder kwetsbare consumenten;
e) het uiterlijke voorkomen van het 
product, en in het bijzonder wanneer een 
product, hoewel geen levensmiddel, op 
een levensmiddel gelijkt, en daarmee 
gemakkelijk zou kunnen worden verward 
vanwege zijn vorm, reuk, kleur, 
voorkomen, verpakking, etikettering, 
volume, omvang of andere kenmerken.
De mogelijkheid een hoger 
veiligheidsniveau te bereiken of andere 
producten met een kleiner risico aan te 
schaffen, volstaat niet om een product als 
niet veilig te beschouwen.

Or. en

(zie Artikel 3, lid 3, van Richtlijn 2001/95/EG)

Motivering

Het huidige systeem voor de beoordeling van de conformiteit met het veiligheidsvoorschrift 
voor consumentenproducten (dat zeer goed functioneert) moet worden gehandhaafd. Nieuwe 
elementen die verwarring kunnen stichten onder de marktdeelnemers en de 
handhavingsautoriteiten moeten op vrijwillige basis worden overwogen omwille van de 
rechtszekerheid. Om die reden zou de volgorde van het eerste en tweede lid van artikel 6 
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moeten worden gewijzigd en zou het nieuwe lid 2 een "mag"-bepaling moeten worden. 

Amendement 154
Jürgen Creutzmann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Bij ontstentenis van Europese 
harmonisatiewetgeving, van Europese 
normen of van gezondheids- en 
veiligheidsvoorschriften van de nationale 
wetgeving van de lidstaat waar het 
product op de markt wordt aangeboden, 
als bedoeld in artikel 5, onder b) en c), 
wordt voor de evaluatie van de 
conformiteit van een product met het 
algemeen veiligheidsvoorschrift rekening 
gehouden met de volgende elementen, met 
name, indien aanwezig:
a) niet-bindende nationale normen tot 
omzetting van andere dan de in lid 5, 
onder b), bedoelde relevante Europese 
normen;
b) de normen van de lidstaat waar het 
product wordt verhandeld;
c) de aanbevelingen van de Commissie 
met richtsnoeren voor de beoordeling van 
de productveiligheid;
d) de gedragscodes inzake 
productveiligheid van de betrokken 
sector;
e) de huidige stand van vakkennis en 
techniek.

Or. en

(zie artikel 3, lid 3, van Richtlijn 2001/95/EG, en de amendementen op artikel 6, leden 1 en 2, 
artikel 2 en artikel 5 van dezelfde indiener)
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Motivering

Het huidige systeem voor de beoordeling van de conformiteit met het veiligheidsvoorschrift 
voor consumentenproducten (dat zeer goed functioneert) moet worden gehandhaafd. Nieuwe 
elementen die verwarring kunnen stichten onder de marktdeelnemers en de 
handhavingsautoriteiten moeten op vrijwillige basis worden overwogen omwille van de 
rechtszekerheid. Om die reden zou de volgorde van het eerste en tweede lid van artikel 6 
moeten worden gewijzigd en zou het nieuwe lid 2 een "mag"-bepaling moeten worden. 

Amendement 155
Josef Weidenholzer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij ontstentenis van 
harmonisatiewetgeving van de Unie, van 
Europese normen of van gezondheids- en 
veiligheidsvoorschriften van de nationale
wetgeving van de lidstaat waar het product 
op de markt wordt aangeboden, als bedoeld 
in artikel 5, onder a), b), en c), wordt voor 
de evaluatie van de veiligheid van een 
product rekening gehouden met de 
volgende aspecten, met name:

Bij ontstentenis van 
harmonisatiewetgeving van de Unie, van 
Europese normen of van gezondheids- en 
veiligheidsvoorschriften van de nationale 
wetgeving van de lidstaat waar het product 
op de markt wordt aangeboden, als bedoeld 
in artikel 5, onder a), b), en c), vindt 
voordat het product op de markt wordt 
aangeboden een evaluatie van de 
veiligheid plaats waarbij rekening wordt
gehouden met de volgende aspecten, met 
name:

Or. de

Amendement 156
Pablo Arias Echeverría

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Bij ontstentenis van
harmonisatiewetgeving van de Unie, van
Europese normen of van gezondheids- en 
veiligheidsvoorschriften van de nationale 

Voor zover er geen gewag van wordt 
gemaakt in de harmonisatiewetgeving van 
de Unie, in de Europese normen of de
gezondheids- en veiligheidsvoorschriften 
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wetgeving van de lidstaat waar het product 
op de markt wordt aangeboden, als bedoeld 
in artikel 5, onder a), b), en c), wordt voor 
de evaluatie van de veiligheid van een 
product rekening gehouden met de 
volgende aspecten, met name:

van de nationale wetgeving van de lidstaat 
waar het product op de markt wordt 
aangeboden, als bedoeld in artikel 5, onder 
a), b), en c), wordt voor de evaluatie van de 
veiligheid van een product rekening 
gehouden met de volgende aspecten, met 
name:

Or. es

Motivering

Bij alle onder a) tot en met e) vermelde aspecten betreft het algemene aangelegenheden 
waarmee rekening moet worden gehouden bij de beoordeling van het productrisico en niet al 
die aspecten zijn ook daadwerkelijk vermeld in de desbetreffende EU- en nationale wetgeving. 
Daarom wordt voorgesteld deze eisen te laten gelden voor alle producten, ongeacht of zij al 
dan niet zijn geharmoniseerd, met name wat betreft letter e), die is gebaseerd op een 
algemene verplichting voor alle producten welke zijn vervat in Richtlijn 87/357/EEG (welke 
namelijk is ingetrokken).

Amendement 157
Josef Weidenholzer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alle marktdeelnemers moeten gedurende 
de gehele productie- en waardeketen 
rekening houden met deze criteria.

Or. de

Amendement 158
Constance Le Grip

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de kenmerken van het product, onder 
meer de samenstelling, de verpakking, de 

a) de kenmerken van het product, met 
name de authenticiteit, de samenstelling, 
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voorschriften voor assemblage, en, in 
voorkomend geval, voor installatie en 
onderhoud;

de verpakking, de voorschriften voor 
assemblage, en, in voorkomend geval, voor 
installatie en onderhoud;

Or. fr

Motivering

De authenticiteit van een product vormt een veiligheidsgarantie voor de consument, en zij 
helpt de oorsprong en de conformiteit van het product te waarborgen, en zou dus een 
integraal onderdeel van de criteria voor de beoordeling van de productveiligheid moeten 
vormen.

Amendement 159
Lara Comi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de aanbiedingsvorm van het product, de 
etikettering, eventuele waarschuwingen en 
aanwijzingen voor het gebruik en de 
verwijdering ervan, alsmede iedere andere 
aanwijzing of informatie over het product;

c) de aanbiedingsvorm van het product, de 
etikettering, eventuele waarschuwingen en 
aanwijzingen voor het gebruik en de 
verwijdering ervan, alsmede iedere andere 
aanwijzing of informatie over het product, 
die ook uitsluitend de vorm kan 
aannemen van illustraties of 
pictogrammen;

Or. it

Amendement 160
Matteo Salvini

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de aanbiedingsvorm van het product, de 
etikettering, eventuele waarschuwingen en 
aanwijzingen voor het gebruik en de 
verwijdering ervan, alsmede iedere andere 

c) de aanbiedingsvorm van het product, de 
etikettering, eventuele waarschuwingen en 
aanwijzingen voor het gebruik en de 
verwijdering ervan, alsmede iedere andere 
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aanwijzing of informatie over het product; aanwijzing of informatie over het product, 
die ook uitsluitend de vorm kan 
aannemen van illustraties of 
pictogrammen;

Or. it

Amendement 161
Jürgen Creutzmann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de categorieën consumenten die bij het 
gebruik van het product risico's lopen, in 
het bijzonder kwetsbare consumenten;

d) de categorieën consumenten die bij het 
gebruik van het product risico's lopen, in 
het bijzonder kwetsbare consumenten die 
het product gebruiken bij redelijkerwijs te 
verwachten omstandigheden;

Or. en

(zie de amendementen op overweging 13 en artikel 16, lid 2, onder a) van dezelfde indiener)

Motivering

Het begrip 'kwetsbare consumenten' dekt een breed spectrum van situaties die buiten de 
normale aasprakelijkheidsvoorwaarden vallen. Het gevaar voor kwetsbare consumenten moet 
derhalve worden beoordeeld aan de hand van de waarschijnlijkheid dat zij een product onder 
redelijkerwijs te verwachten omstandigheden gebruiken. Dit amendement is ook verwerkt in 
het amendement waarin wordt voorgesteld een nieuw artikel 16, lid 2, onder a) op te nemen 
door dezelfde indiener.

Amendement 162
Heide Rühle

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de categorieën consumenten die bij het 
gebruik van het product risico's lopen, in 

d) de categorieën consumenten die bij het 
gebruik van het product bij redelijkerwijs 
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het bijzonder kwetsbare consumenten; te verwachten omstandigheden risico's 
lopen, in het bijzonder kwetsbare 
consumenten zoals kinderen, ouderen, 
gehandicapten, rekening houdend met de 
kwetsbaarheid wegens specifieke 
productcategorieën;

Or. en

Amendement 163
Catherine Stihler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de categorieën consumenten die bij het 
gebruik van het product risico's lopen, in 
het bijzonder kwetsbare consumenten;

d) de categorieën consumenten die bij het 
gebruik van het product risico's lopen, in 
het bijzonder kwetsbare consumenten zoals 
kinderen, ouderen, gehandicapten, 
rekening houdend met de kwetsbaarheid 
wegens specifieke risico's van het product;

Or. en

Amendement 164
Andreas Schwab

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de categorieën consumenten die bij het 
gebruik van het product risico's lopen, in 
het bijzonder kwetsbare consumenten;

d) de kenmerken van consumenten die bij 
het gebruik van het product risico's lopen;

Or. de

Amendement 165
Morten Løkkegaard
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Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) het uiterlijke voorkomen van het 
product, en in het bijzonder wanneer een 
product, hoewel geen levensmiddel, op een 
levensmiddel gelijkt, en daarmee 
gemakkelijk zou kunnen worden verward 
vanwege zijn vorm, reuk, kleur, 
voorkomen, verpakking, etikettering, 
volume, omvang of andere kenmerken.

e) het uiterlijke voorkomen van het 
product, en in het bijzonder wanneer een 
product:

- hoewel geen levensmiddel, op een 
levensmiddel gelijkt, en daarmee 
gemakkelijk zou kunnen worden verward 
vanwege zijn vorm, reuk, kleur, 
voorkomen, verpakking, etikettering, 
volume, omvang of andere kenmerken;
- hoewel het geen speelgoed is, duidelijk 
op speelgoed gelijkt en naar alle 
waarschijnlijkheid bijzonder aantrekkelijk 
voor kinderen is.

Or. en

Motivering

Ieder product kan aantrekkelijk voor kinderen zijn, om de doodeenvoudige reden dat kinderen 
vaak geïnteresseerd zijn in producten die worden gebruikt door volwassenen. Dit maakt het 
lastig om te bepalen of een product aantrekkelijk voor kinderen is. Daarom moet de fabrikant 
alleen wanneer het product duidelijk op speelgoed lijkt bijzondere 
voorzorgsmaatregelen/waarschuwingen overwegen 

Amendement 166
Othmar Karas

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) het uiterlijke voorkomen van het 
product, en in het bijzonder wanneer een 

e) het uiterlijke voorkomen van het 
product, zijn kenmerken en zijn 
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product, hoewel geen levensmiddel, op een 
levensmiddel gelijkt, en daarmee 
gemakkelijk zou kunnen worden verward 
vanwege zijn vorm, reuk, kleur, 
voorkomen, verpakking, etikettering, 
volume, omvang of andere kenmerken.

verpakking, en in het bijzonder wanneer 
een product, hoewel geen levensmiddel, op 
een levensmiddel gelijkt, en daarmee 
gemakkelijk zou kunnen worden verward 
vanwege zijn vorm, reuk, kleur, 
voorkomen, verpakking, etikettering, 
volume, omvang of andere kenmerken; in 
het bijzonder ingeval van producten die 
aantrekkelijk voor kinderen zijn om het 
op een manier te gebruiken die een gevaar 
vormt voor hun gezondheid en hun 
veiligheid.

Or. en

Amendement 167
Pablo Arias Echeverría

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) het uiterlijke voorkomen van het 
product, en in het bijzonder wanneer een 
product, hoewel geen levensmiddel, op een 
levensmiddel gelijkt, en daarmee 
gemakkelijk zou kunnen worden verward 
vanwege zijn vorm, reuk, kleur, 
voorkomen, verpakking, etikettering, 
volume, omvang of andere kenmerken.

e) het uiterlijke voorkomen van het 
product, en in het bijzonder wanneer een 
product, hoewel geen levensmiddel, op een 
levensmiddel gelijkt, en daarmee 
gemakkelijk zou kunnen worden verward 
vanwege zijn vorm, reuk, kleur, 
voorkomen, verpakking, etikettering, 
volume, omvang of andere kenmerken, dan 
wel wanneer een product voor kinderen 
aantrekkelijk is vanwege zijn kenmerken: 
vorm, decoratie, geur, geluid, 
beweeglijkheid, enz.

Or. es

Motivering

Voorgesteld wordt onder letter e) ook producten te vermelden die aantrekkelijk zijn voor 
kinderen, maar die voor hen een risico kunnen opleveren (bijvoorbeeld: gummetjes met de 
vorm en geur van levensmiddelen, lollyvormige microfoons, lampen, verwarmingstoestellen, 
luchtbevochtigers, insectenverdelgers, ijsmachines, broodroosters, tostimakers en andere 
artikelen die voor kinderen aantrekkelijk zijn).
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Amendement 168
Josef Weidenholzer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De mogelijkheid een hoger 
veiligheidsniveau te bereiken of andere 
producten met een kleiner risico aan te 
schaffen, volstaat niet om een product als 
niet veilig te beschouwen.

Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.

Or. de

Amendement 169
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor de toepassing van lid 1 worden bij 
de evaluatie van de veiligheid van een 
product de volgende aspecten, indien 
beschikbaar, in overweging genomen, met 
name:

Schrappen

a) de huidige stand van vakkennis en 
techniek;
b) Europese normen waarvoor geen 
referenties werden bekendgemaakt in het 
Publicatieblad van de Europese Unie 
overeenkomstig de artikelen 16 en 17;
c) de internationale normen;
d) internationale overeenkomsten;
e) de aanbevelingen van de Commissie 
met richtsnoeren voor de beoordeling van 
de productveiligheid;
f) de nationale normen van de lidstaat 
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waar het product wordt aangeboden;
g) de gedragscodes inzake 
productveiligheid van de betrokken 
sector;
h) de veiligheid die de consument 
redelijkerwijs mag verwachten.

Or. en

Motivering

Duidelijk gemaakt moet worden dat het huidige systeem voor de beoordeling van de 
conformiteit met het veiligheidsvoorschrift voor consumentenproducten (dat zeer goed 
functioneert) zal worden gehandhaafd. Nieuwe elementen die verwarring kunnen stichten 
onder de marktdeelnemers en de handhavingsautoriteiten moeten op vrijwillige basis worden 
overwogen omwille van de rechtszekerheid. Om die reden zou de volgorde van het eerste en 
tweede lid van artikel 6 moeten worden gewijzigd en zou het nieuwe lid 2 een "mag"-bepaling 
moeten worden. 

Amendement 170
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Naast de elementen die staan 
vermeld in lid 1, mag voor de evaluatie 
van de veiligheid van een product 
rekening worden gehouden met de 
volgende aspecten van producten en hun 
gebruik, met name:
a) de kenmerken van het product, met 
name de authenticiteit, de samenstelling, 
de verpakking, de voorschriften voor 
assemblage, en, in voorkomend geval, 
voor installatie en onderhoud;
b) het effect ervan op andere producten, 
ingeval redelijkerwijs kan worden 
verwacht dat het product in combinatie 
met die andere producten zal worden 
gebruikt;
c) de aanbiedingsvorm van het product, de 
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etikettering, eventuele waarschuwingen 
en aanwijzingen voor het gebruik en de 
verwijdering ervan, alsmede iedere andere 
aanwijzing of informatie over het product;
d) de categorieën consumenten die bij het 
gebruik van het product risico's lopen, in 
het bijzonder kwetsbare consumenten die 
het product gebruiken bij redelijkerwijs te 
verwachten omstandigheden;
e) het uiterlijke voorkomen van het 
product, en in het bijzonder wanneer een 
product, hoewel geen levensmiddel, op 
een levensmiddel gelijkt, en daarmee 
gemakkelijk zou kunnen worden verward 
vanwege zijn vorm, reuk, kleur, 
voorkomen, verpakking, etikettering, 
volume, omvang of andere kenmerken.
De mogelijkheid een hoger 
veiligheidsniveau te bereiken of andere 
producten met een kleiner risico aan te 
schaffen, volstaat niet om een product als 
niet veilig te beschouwen.

Or. en

(zie de amendementen op artikel 6, lid 1, en artikel 6, lid 1, onder a) nieuw en artikel 
6, lid 2, van dezelfde indiener)

Motivering

Nieuwe elementen die verwarring kunnen stichten onder de marktdeelnemers en de 
handhavingsautoriteiten moeten op vrijwillige basis worden overwogen omwille van de 
rechtszekerheid. Om die reden zou de volgorde van het eerste en tweede lid van artikel 6 
moeten worden gewijzigd en zou het nieuwe lid 2 een "mag"-bepaling moeten worden. Naast 
de voorgestelde criteria moet ook rekening gehouden mogen worden met de authenticiteit van 
producten, omdat veel namaakproducten onveilig zijn.

Amendement 171
Jürgen Creutzmann

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

a) de huidige stand van vakkennis en 
techniek;

Schrappen

Or. en

(zie het amendement waarin een nieuw artikel 6, lid 1, onder a) wordt voorgesteld door 
dezelfde indiener)

Motivering

Onderaan de lijst plaatsen. Hoewel het van belang is de stand van de vakkennis en de 
techniek in ogenschouw te nemen zou het niet het belangrijkste aspect mogen zijn. De laatste 
stand der techniek zorgt over het algemeen voor een hoger veiligheidsniveau. Een product 
kan echter nog steeds als veilig worden beschouwd hoewel er andere producten met een nog 
hoger veiligheidsniveau in de handel verkrijgbaar zijn. Dit amendement is ook verwerkt in het 
amendement waarin wordt voorgesteld een nieuw artikel 6, lid 1, onder a) op te nemen van 
dezelfde indiener.

Amendement 172
Raffaele Baldassarre

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de huidige stand van vakkennis en 
techniek;

Schrappen

Or. fr

Motivering

Om de toepassing van productveiligheidsbeoordelingscriteria te waarborgen moeten zij 
objectief en voor fabrikanten inzichtelijk zijn. De huidige stand van vakkennis en techniek en 
de veiligheid die de consument redelijkerwijs mag verwachten voldoen niet aan deze 
voorwaarden.

Amendement 173
Josef Weidenholzer
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Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) de eisen die overeenkomstig artikel 
16, lid 1, in het kader van een 
normalisatieverzoek worden gesteld;

Or. de

Amendement 174
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) het voorzorgsbeginsel; 

Or. it

Amendement 175
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) de essentiële eisen die zijn vervat in 
de normalisatieopdrachten als bedoeld in 
artikel 16 van deze verordening;

Or. fr

Motivering

Bij de ontwikkeling van normen kan het toetsen van de naleving van de essentiële 
voorschriften voor normalisatieopdrachten een nuttige indicator zijn voor wat betreft de 
veiligheid van een product.
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Amendement 176
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) de normen van andere lidstaten;

Or. es

Amendement 177
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – punt 2 – letter c ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c ter) de door de Commissie 
bekendgemaakte basisvereisten om te 
kunnen voldoen aan de bepalingen van 
artikel 4, lid 1, letter a), van de RAPV;

Or. es

Amendement 178
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) de veiligheid die de consument 
redelijkerwijs mag verwachten.

Schrappen

Or. en

(zie het amendement waarin een nieuw artikel 6, lid 1, onder a) wordt voorgesteld door 
dezelfde indiener)
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Motivering

Het criterium lijkt arbitrair en creëert rechtsonzekerheid voor marktdeelnemers omdat ze 
voor ieder product moeten bepalen welke veiligheid consumenten redelijkerwijs mogen 
verwachten, zonder enige zekerheid of de markttoezichtautoriteiten het concept wellicht 
anders interpreteren. Dit amendement is ook verwerkt in het amendement waarin wordt 
voorgesteld een nieuw artikel 6, lid 1, onder a) op te nemen van dezelfde indiener.

Amendement 179
Raffaele Baldassarre

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) de veiligheid die de consument 
redelijkerwijs mag verwachten.

Schrappen

Or. fr

Motivering

Om de toepassing van productveiligheidsbeoordelingscriteria te waarborgen moeten zij 
objectief en voor fabrikanten inzichtelijk zijn. De huidige stand van vakkennis en techniek en 
de veiligheid die de consument redelijkerwijs mag verwachten voldoen niet aan deze 
voorwaarden.

Amendement 180
Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter h bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h bis) Uniewetgeving ten aanzien van 
alternatieven voor dierproeven voor 
regelgevende doeleinden als vermeld in 
Verordening (EU) nr. 1907/2006, 
1223/2009 en Richtlijn nr. 2010/63/EU.

Or. en
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Amendement 181
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter h bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h bis) de huidige stand van vakkennis en 
techniek.

Or. en

(zie het amendement waarin een nieuw artikel 6, lid 1, onder a) wordt voorgesteld door 
dezelfde indiener)

Motivering

Onderaan de lijst plaatsen. Hoewel het van belang is de stand van de vakkennis en de 
techniek in ogenschouw te nemen zou het niet het belangrijkste aspect mogen zijn. De laatste 
stand der techniek zorgt over het algemeen voor een hoger veiligheidsniveau. Een product 
kan echter nog steeds als veilig worden beschouwd hoewel er andere producten met een nog 
hoger veiligheidsniveau in de handel verkrijgbaar zijn. Dit amendement is ook verwerkt in het 
amendement waarin wordt voorgesteld een nieuw artikel 6, lid 1, onder a) op te nemen van 
dezelfde indiener.

Amendement 182
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6 bis
CE+-markering

De CE+-markering wordt uitsluitend 
aangebracht door de fabrikant of zijn 
gemachtigde.
De CE+-markering wordt uitsluitend 
aangebracht op consumentenproducten 
die vallen onder deze verordening en 
wordt op geen enkel ander product 
aangebracht. De CE+-markering wordt 
aangebracht na het uitvoeren van 
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representatieve steekproeven op de 
producten die in de handel worden 
gebracht, die willekeurig zijn gekozen in 
aanwezigheid van een deurwaarder, een 
autoriteit of enig ander gekwalificeerde 
persoon die is aangewezen door de 
lidstaat. 
De CE+-markering is de enige markering 
waarmee wordt aangegeven dat het 
product werd getest en als een veilig 
product wordt beschouwd.

Or. en

Amendement 183
Wim van de Camp

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6 bis
CE+-markering

1. De CE+-markering wordt uitsluitend 
aangebracht door de fabrikant of zijn 
gemachtigde.
2. De CE+-markering wordt uitsluitend 
aangebracht op consumentenproducten 
die vallen onder deze verordening en 
wordt op geen enkel ander product 
aangebracht.
3. Door de CE+-markering aan te 
brengen of te hebben aangebracht geeft 
de fabrikant aan dat het product werd 
getest door een geaccrediteerde orgaan 
dat bevoegd is om de veiligheid van het 
specifieke product te beoordelen, en 
voldoet aan de in deze verordening 
vastgestelde veiligheidsvoorschriften. De 
CE+-markering wordt aangebracht na het 
uitvoeren van representatieve 
steekproeven op de producten die in de 
handel worden gebracht, die willekeurig 
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zijn gekozen in aanwezigheid van een 
deurwaarder, een autoriteit of enig ander 
gekwalificeerde persoon die is 
aangewezen door de lidstaat. 
4. De CE+-markering is de enige 
markering waarmee wordt aangegeven 
dat het product werd getest en als een 
veilig product wordt beschouwd.
5. Op producten mogen geen merktekens, 
tekens of opschriften worden aangebracht 
die derden kunnen misleiden omtrent de 
betekenis of de vorm van de CE+-
markering. Op de producten mogen wel 
andere merktekens worden aangebracht, 
mits dit niet ten koste gaat van de 
zichtbaarheid, de leesbaarheid en de 
betekenis van de CE+-markering.
6. De lidstaten zorgen voor een juiste 
toepassing van het stelsel voor de CE+-
markering en nemen passende 
maatregelen tegen oneigenlijk gebruik 
van de markering. De lidstaten voorzien 
ook in sancties voor inbreuken, 
waaronder mogelijk strafrechtelijke 
sancties voor ernstige inbreuken. Deze 
sancties moeten evenredig zijn met de 
ernst van de overtreding en voldoende 
afschrikkend zijn om oneigenlijk gebruik 
tegen te gaan.

Or. en

Motivering

De meerderheid van de niet-conforme aanstekermodellen die in de EU worden verkocht 
beschikt wel over conformiteitscertificaten na te zijn getest door derden. Dit is mogelijk 
omdat er geen onafhankelijke derde aanwezig is bij het nemen van de steekproef, waardoor 
fabrikanten ervoor kunnen zorgen dat de tests worden uitgevoerd op klaargelegde exemplaren 
die niet representatief zijn voor de producten die ze in werkelijkheid verkopen en waarvoor ze 
conformiteitscertificaten ontvangen hoewel die producten niet zijn getest. Dit is misleidend en 
vormt een werkelijk gevaar voor de veiligheid van de consument.

Amendement 184
Markus Pieper, Markus Ferber
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Voorstel voor een verordening
Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 Schrappen
Oorsprongsaanduiding
1. De fabrikanten en importeurs 
garanderen dat de producten een 
aanduiding van het land van oorsprong 
van het product dragen, of, wanneer dit 
door de omvang of aard van het product 
niet mogelijk is, dat de aanduiding op de 
verpakking of in een bij het product 
gevoegd document is vermeld.
2. Voor de bepaling van het land van 
oorsprong als bedoeld in lid 1, zijn de 
niet-preferentiële oorsprongsregels als 
vastgesteld in de artikelen 23 tot en met 25 
van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van 
de Raad tot vaststelling van het 
communautair douanewetboek van 
toepassing.
3. Indien het land van oorsprong dat 
overeenkomstig lid 2 is vastgesteld, een 
lidstaat van de Unie is, kunnen de 
fabrikanten en importeurs verwijzen naar 
de Unie of de lidstaat.

Or. de

Motivering

Een verplichte oorsprongsaanduiding biedt geen meerwaarde voor de consument en schept 
onnodige verwarring. De bestaande regelingen hebben er voor gezorgd dat de bescherming 
van de consument is gewaarborgd. Bovendien veroorzaakt een verplichte 
oorsprongsaanduiding onnodige nieuwe bureaucratie voor met name de kleine en 
middelgrote ondernemingen.

Amendement 185
Ashley Fox

Voorstel voor een verordening
Artikel 7
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 Schrappen
Oorsprongsaanduiding
1. De fabrikanten en importeurs 
garanderen dat de producten een 
aanduiding van het land van oorsprong 
van het product dragen, of, wanneer dit 
door de omvang of aard van het product 
niet mogelijk is, dat de aanduiding op de 
verpakking of in een bij het product 
gevoegd document is vermeld.
2. Voor de bepaling van het land van 
oorsprong als bedoeld in lid 1, zijn de 
niet-preferentiële oorsprongsregels als 
vastgesteld in de artikelen 23 tot en met 25 
van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van 
de Raad tot vaststelling van het 
communautair douanewetboek van 
toepassing.
3. Indien het land van oorsprong dat 
overeenkomstig lid 2 is vastgesteld, een 
lidstaat van de Unie is, kunnen de 
fabrikanten en importeurs verwijzen naar 
de Unie of de lidstaat.

Or. en

Amendement 186
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Voorstel voor een verordening
Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 Schrappen
Oorsprongsaanduiding
1. De fabrikanten en importeurs 
garanderen dat de producten een 
aanduiding van het land van oorsprong 
van het product dragen, of, wanneer dit 
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door de omvang of aard van het product 
niet mogelijk is, dat de aanduiding op de 
verpakking of in een bij het product 
gevoegd document is vermeld.
2. Voor de bepaling van het land van 
oorsprong als bedoeld in lid 1, zijn de 
niet-preferentiële oorsprongsregels als 
vastgesteld in de artikelen 23 tot en met 25 
van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van 
de Raad tot vaststelling van het 
communautair douanewetboek van 
toepassing.
3. Indien het land van oorsprong dat 
overeenkomstig lid 2 is vastgesteld, een 
lidstaat van de Unie is, kunnen de 
fabrikanten en importeurs verwijzen naar 
de Unie of de lidstaat.

Or. en

Motivering

De vereiste om de oorsprong van een consumptieproduct te vermelden is niet aan de orde 
geweest bij de effectrapportage en is evenmin opgenomen in het nieuwe wetgevingskader. De 
consumentenveiligheid of de traceerbaarheid van producten zou er niet door verbeteren, 
omdat die al zijn gewaarborgd in harmonisatiewetgeving en in de verordening betreffende de 
veiligheid van consumentenproducten (CPSR). Het zou ook consumenten van producten 
misleiden die het resultaat zijn van een complexe wereldwijde toeleveringsketen. Ten slotte 
zou de implementatie duur zijn voor marktdeelnemers en publieke instanties.

Amendement 187
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Voorstel voor een verordening
Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 Schrappen
Oorsprongsaanduiding
1. De fabrikanten en importeurs 
garanderen dat de producten een 
aanduiding van het land van oorsprong 
van het product dragen, of, wanneer dit 
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door de omvang of aard van het product 
niet mogelijk is, dat de aanduiding op de 
verpakking of in een bij het product 
gevoegd document is vermeld.
2. Voor de bepaling van het land van 
oorsprong als bedoeld in lid 1, zijn de 
niet-preferentiële oorsprongsregels als 
vastgesteld in de artikelen 23 tot en met 25 
van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van 
de Raad tot vaststelling van het 
communautair douanewetboek van 
toepassing.
3. Indien het land van oorsprong dat 
overeenkomstig lid 2 is vastgesteld, een 
lidstaat van de Unie is, kunnen de 
fabrikanten en importeurs verwijzen naar 
de Unie of de lidstaat.

Or. de

Motivering

De productveiligheid zal niet toenemen door de verplichte oorsprongsvermelding. Het adres 
van de fabrikant en een identificatienummer moeten nu al op de producten worden 
aangebracht en waarborgen de traceerbaarheid. Koppeling van de productveiligheid aan de 
bepalingen van het douanewetboek zorgt voor een aanzienlijke administratieve rompslomp 
voor de betrokken ondernemingen. 

Amendement 188
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik

Voorstel voor een verordening
Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 Schrappen
Oorsprongsaanduiding
1. De fabrikanten en importeurs 
garanderen dat de producten een 
aanduiding van het land van oorsprong 
van het product dragen, of, wanneer dit 
door de omvang of aard van het product 
niet mogelijk is, dat de aanduiding op de 
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verpakking of in een bij het product 
gevoegd document is vermeld.
2. Voor de bepaling van het land van 
oorsprong als bedoeld in lid 1, zijn de 
niet-preferentiële oorsprongsregels als 
vastgesteld in de artikelen 23 tot en met 25 
van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van 
de Raad tot vaststelling van het 
communautair douanewetboek van 
toepassing.
3. Indien het land van oorsprong dat 
overeenkomstig lid 2 is vastgesteld, een 
lidstaat van de Unie is, kunnen de 
fabrikanten en importeurs verwijzen naar 
de Unie of de lidstaat.

Or. pl

Amendement 189
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Othmar Karas

Voorstel voor een verordening
Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 Schrappen
Oorsprongsaanduiding
1. De fabrikanten en importeurs 
garanderen dat de producten een 
aanduiding van het land van oorsprong 
van het product dragen, of, wanneer dit 
door de omvang of aard van het product 
niet mogelijk is, dat de aanduiding op de 
verpakking of in een bij het product 
gevoegd document is vermeld.
2. Voor de bepaling van het land van 
oorsprong als bedoeld in lid 1, zijn de 
niet-preferentiële oorsprongsregels als 
vastgesteld in de artikelen 23 tot en met 25 
van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van 
de Raad tot vaststelling van het 
communautair douanewetboek van 
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toepassing.
3. Indien het land van oorsprong dat 
overeenkomstig lid 2 is vastgesteld, een 
lidstaat van de Unie is, kunnen de 
fabrikanten en importeurs verwijzen naar 
de Unie of de lidstaat.

Or. de

Motivering

De invoering van een verplichte oorsprongsvermelding gekoppeld aan de douanerechtelijke 
bepalingen over de niet-preferentiële oorsprong was niet voorwerp van de vorige 
effectbeoordeling van de Commissie. Dit voorstel is verder vergelijkbaar met het voorstel 
voor een verordening COM(2005)661, dat in april 2013 werd ingetrokken.

Amendement 190
Adam Bielan

Voorstel voor een verordening
Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 Schrappen
Oorsprongsaanduiding
1. De fabrikanten en importeurs 
garanderen dat de producten een 
aanduiding van het land van oorsprong 
van het product dragen, of, wanneer dit 
door de omvang of aard van het product 
niet mogelijk is, dat de aanduiding op de 
verpakking of in een bij het product 
gevoegd document is vermeld.
2. Voor de bepaling van het land van 
oorsprong als bedoeld in lid 1, zijn de 
niet-preferentiële oorsprongsregels als 
vastgesteld in de artikelen 23 tot en met 25 
van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van 
de Raad tot vaststelling van het 
communautair douanewetboek van 
toepassing.
3. Indien het land van oorsprong dat 
overeenkomstig lid 2 is vastgesteld, een 
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lidstaat van de Unie is, kunnen de 
fabrikanten en importeurs verwijzen naar 
de Unie of de lidstaat.

Or. pl

Amendement 191
Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De fabrikanten en importeurs garanderen 
dat de producten een aanduiding van het 
land van oorsprong van het product dragen, 
of, wanneer dit door de omvang of aard 
van het product niet mogelijk is, dat de 
aanduiding op de verpakking of in een bij 
het product gevoegd document is vermeld.

1. De fabrikanten en importeurs garanderen 
dat de producten een aanduiding van het 
land van oorsprong en van de 
samenstellende materialen van het product 
dragen, of, wanneer dit door de omvang of 
aard van het product niet mogelijk is, dat 
de aanduiding op de verpakking of in een 
bij het product gevoegd document is 
vermeld. De bewuste aanduiding moet in 
ieder geval zichtbaar worden aangebracht 
en moet voor de consument gemakkelijk 
herkenbaar zijn.

Or. it

Amendement 192
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De fabrikanten en importeurs garanderen 
dat de producten een aanduiding van het 
land van oorsprong van het product dragen, 
of, wanneer dit door de omvang of aard 
van het product niet mogelijk is, dat de 
aanduiding op de verpakking of in een bij 

1. De fabrikanten en importeurs garanderen 
dat de producten een aanduiding van het 
land van oorsprong van het product dragen, 
of, wanneer dit door de omvang of aard 
van het product niet mogelijk is, dat de 
aanduiding op de verpakking of in een bij 
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het product gevoegd document is vermeld. het product gevoegd document is vermeld. 
Evenzo moeten fabrikanten en importeurs 
op hun producten een aanduiding 
aanbrengen omtrent de oorsprong van de 
materialen waaruit deze zijn 
samengesteld. De aanduiding van de 
oorsprong van het eindproduct moet voor 
de consument duidelijk zichtbaar zijn.

Or. it

Amendement 193
Mitro Repo

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De fabrikanten en importeurs garanderen 
dat de producten een aanduiding van het 
land van oorsprong van het product dragen, 
of, wanneer dit door de omvang of aard 
van het product niet mogelijk is, dat de 
aanduiding op de verpakking of in een bij 
het product gevoegd document is vermeld.

1. De fabrikanten en importeurs garanderen 
dat de producten een aanduiding van het 
land van oorsprong van het product dragen 
met inbegrip van de oorsprong van de 
grondstof die is gebruikt voor het product, 
of, wanneer dit door de omvang of aard 
van het product niet mogelijk is, dat de 
aanduiding op de verpakking of in een bij 
het product gevoegd document is vermeld.

Or. en

Motivering

Het is van belang dat het land op het etiket niet het land is van de laatste economische 
bewerking. Anders zou bijvoorbeeld bij Europees bont dat is verwerkt in China op het etiket 
staan: "Land van oorsprong: China" en zou de consument niet aan de weet kunnen komen 
waar en onder welke omstandigheden de grondstof, in dit geval bont, is geproduceerd. 

Amendement 194
Josef Weidenholzer, Jörg Leichtfried

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De fabrikanten en importeurs garanderen 
dat de producten een aanduiding van het 
land van oorsprong van het product dragen, 
of, wanneer dit door de omvang of aard 
van het product niet mogelijk is, dat de 
aanduiding op de verpakking of in een bij 
het product gevoegd document is vermeld.

1. De fabrikanten en importeurs dienen 
het land van oorsprong van een product te 
vermelden om de traceerbaarheid van een 
product in de toeleveringsketen te 
waarborgen. De fabrikanten en importeurs 
garanderen dat alle producten, ongeacht of 
ze uit een EU-lidstaat of een derde land 
komen, een aanduiding van het land van 
oorsprong van het product dragen, of, 
wanneer dit door de omvang of aard van 
het product niet mogelijk is, dat de 
aanduiding op de verpakking of in een bij 
het product gevoegd document is vermeld. 
Distributeurs moeten ervoor zorgen dat 
het land van oorsprong van de fabrikant 
of de importeur op juiste wijze is 
aangeduid, voordat zij een product op de 
interne Europese markt aanbieden.

Or. de

Amendment 195
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De fabrikanten en importeurs garanderen 
dat de producten een aanduiding van het 
land van oorsprong van het product dragen, 
of, wanneer dit door de omvang of aard 
van het product niet mogelijk is, dat de 
aanduiding op de verpakking of in een bij 
het product gevoegd document is vermeld.

1. De fabrikanten en importeurs garanderen 
dat de producten een aanduiding van het 
land van oorsprong en van de 
samenstellende materialen van het product 
dragen, of, wanneer dit door de omvang of 
aard van het product niet mogelijk is, dat 
de aanduiding op de verpakking of in een 
bij het product gevoegd document is 
vermeld.

Or. it
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Motivering

De samenstelling van een produt is een essentieel element bij de beoordeling van de 
productveiligheid. In de productinformatie moet ook de herkomst worden vermeld van de 
materialen waaruit het product is samengesteld. De verplichte vermelding van de oorsprong 
van de samenstellende materialen zou ook het kwaliteitspotentieel ten goede komen van het 
midden- en kleinbedrijf in lidstaten die economisch worden benadeeld door de gebrekkige 
transparantie op dit vlak.

Amendement 196
Constance Le Grip

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor de bepaling van het land van 
oorsprong als bedoeld in lid 1, zijn de niet-
preferentiële oorsprongsregels als 
vastgesteld in de artikelen 23 tot en met 25
van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van 
de Raad tot vaststelling van het
communautair douanewetboek van 
toepassing.

2. Voor de bepaling van het land van 
oorsprong als bedoeld in lid 1, zijn de niet-
preferentiële oorsprongsregels als 
vastgesteld in de artikelen 52 tot en met 55, 
inclusief de overeenkomstig artikel 55 vast 
te stellen gedelegeerde handelingen, van 
Verordening nr. XXXX/13 tot vaststelling 
van het douanewetboek van de Unie van
toepassing.

Or. fr

Amendement 197
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien het land van oorsprong dat 
overeenkomstig lid 2 is vastgesteld, een 
lidstaat van de Unie is, kunnen de 
fabrikanten en importeurs verwijzen naar 
de Unie of de lidstaat.

3. Indien het land van oorsprong dat 
overeenkomstig lid 2 is vastgesteld, een 
lidstaat van de Unie is, kunnen de 
fabrikanten en importeurs op het "made in 
..."-etiket verwijzen naar de Unie of de 
lidstaat. Naam en adres van de fabrikant 
moeten eveneens op alle producten die op 
de Europese interne markt worden 
aangeboden, worden aangeduid.
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Or. de

Amendement 198

Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien het land van oorsprong dat 
overeenkomstig lid 2 is vastgesteld, een 
lidstaat van de Unie is, kunnen de 
fabrikanten en importeurs verwijzen naar 
de Unie of de lidstaat.

3. Indien het land van oorsprong dat 
overeenkomstig lid 2 is vastgesteld, een 
lidstaat van de Unie is, moeten de 
fabrikanten en importeurs verwijzen naar 
de lidstaat.

Or. it

Motivering

De "Europese Unie" is een te algemene indicatie om als herkomstaanduiding te kunnen 
dienen.

Amendement 199
Gino Trematerra

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Het is fabrikanten toegestaan de 
oorsprong alleen in het Engels aan te 
geven ("Made in [land]"), aangezien dit 
voor de consument gemakkelijk te 
begrijpen is. 

Or. it

Amendement 200
Josef Weidenholzer
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Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer zij hun producten in de handel 
brengen, waarborgen de fabrikanten dat 
deze producten zijn ontworpen en 
vervaardigd overeenkomstig het algemene 
veiligheidsvoorschrift van artikel 4.

1. Voordat zij hun producten in de handel 
brengen, waarborgen de fabrikanten dat 
deze producten zijn ontworpen en 
vervaardigd overeenkomstig het algemene 
veiligheidsvoorschrift van artikel 4.

Or. de

Amendement 201
Pablo Arias Echeverría

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Fabrikanten voorzien de consument 
van voldoende informatie om de risico's te 
kunnen boordelen die bij normaal of te 
verwachten gebruik inherent zijn aan een 
product, voor zover die risico's zonder 
passende waarschuwing niet direct voor 
de hand liggen, zodat hij 
voorzorgsmaatregelen kan nemen.
Fabrikanten evalueren de risico's van 
producten alvorens ze in de handel te 
brengen.

Or. es

Motivering

En primer lugar, falta la obligación de informar al consumidor de los riesgos inherentes a un 
producto durante su periodo de utilización normal o razonablemente previsible, recogida en 
el art. 5.1 de la DSGP y se propone incluirla, En segundo lugar se propone incluir la 
obligación de realizar una evaluación del riesgo antes de su puesta en el mercado. No está 
claro en el texto que ésta sea obligatoria para al fabricante, y ésta debe formar parte de la 
documentación técnica. Es un asunto de gran importancia, ya que estamos refiriéndonos a 
productos no armonizados y muchos de ellos no tienen ninguna normativa. Esta sería una 
buena base para su control.
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Amendement 202
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De fabrikanten garanderen dat er 
procedures zijn ingesteld om 
serieproductie conform het algemene 
veiligheidsvoorschrift van artikel 4 te laten 
gebeuren.

2. De fabrikanten garanderen dat er 
procedures zijn ingesteld om de productie
te laten gebeuren conform het algemene 
veiligheidsvoorschrift van artikel 4, de 
relevante gezondheids- en veiligheidseisen 
van de harmoniseringsvoorschriften van 
de Europese Unie en de Europese 
normen, alsmede de gezondheids- en 
veiligheidseisen overeenkomstig de 
wetgeving van de lidstaten, waarin het 
product op de markt moet worden 
aangeboden.

Or. de

Amendement 203
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De fabrikanten garanderen dat er 
procedures zijn ingesteld om serieproductie 
conform het algemene 
veiligheidsvoorschrift van artikel 4 te laten 
gebeuren.

2. De fabrikanten garanderen dat er 
procedures zijn ingesteld om serieproductie 
conform het algemene 
veiligheidsvoorschrift van artikel 4 te laten 
gebeuren.

Fabrikanten houden een register bij van 
de op productpartijen uitgevoerde 
controles en zorgen dat deze zo nodig ter 
beschikking staan van de 
toezichthoudende instanties.

Or. es
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Motivering

Uit de met het beheer van het RAPEX-systeem opgedane ervaring is gebleken dat in de handel 
gebrachte producten niet homogeen zijn: wanneer drie marktmonsters aan laboratoriumtests 
worden onderworpen blijken er vaak geen twee identiek te zijn.

Amendement 204
Josef Weidenholzer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Om vast te stellen welke risico's er 
eventueel zijn verbonden aan een product 
passen de fabrikanten de juiste 
procedures toe en stellen zij de 
productveiligheid en de conformiteit met 
de in lid 2 genoemde normen vast; De 
Commissie moet bevoegd zijn 
overeenkomstig artikel 20 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen waarin de 
aspecten worden gespecificeerd die de 
fabrikant moet onderzoeken bij de analyse 
van de mogelijke risico's, met inbegrip 
van de vorm van deze analyse.

Or. de

Amendement 205
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien dit gezien de mogelijke risico's 
van een product passend wordt geacht, 
voeren fabrikanten met het oog op de 
bescherming van de gezondheid en 
veiligheid van de consumenten 
steekproeven uit op de producten die op de 

3. Om te zorgen voor de hoogste 
productveiligheid, voeren fabrikanten met 
het oog op de bescherming van de 
gezondheid en veiligheid van de 
consumenten ten minste eenmaal per jaar
representatieve steekproeven uit op de 
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markt worden aangeboden, onderzoeken 
zij klachten, niet-conforme producten en 
teruggeroepen producten en houden zij 
daarvan een register bij, en houden zij de 
distributeurs op de hoogte van dit toezicht.

producten die in de handel worden 
gebracht, die willekeurig zijn gekozen in 
aanwezigheid van een deurwaarder, een 
autoriteit of enig ander gekwalificeerde 
persoon die is aangewezen door de 
lidstaat, onderzoeken zij klachten, niet-
conforme producten en teruggeroepen 
producten en houden zij daarvan een 
register bij, en houden zij de distributeurs 
op de hoogte van dit toezicht

Or. en

Amendement 206
Franz Obermayr

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien dit gezien de mogelijke risico's 
van een product passend wordt geacht, 
voeren fabrikanten met het oog op de 
bescherming van de gezondheid en 
veiligheid van de consumenten 
steekproeven uit op de producten die op de 
markt worden aangeboden, onderzoeken zij 
klachten, niet-conforme producten en 
teruggeroepen producten en houden zij 
daarvan een register bij, en houden zij de 
distributeurs op de hoogte van dit toezicht.

3. Indien dit gezien de mogelijke risico's 
van een product passend wordt geacht, 
voeren fabrikanten met het oog op de 
bescherming van de gezondheid en 
veiligheid van de consumenten in 
aanwezigheid van een gekwalificeerde 
overheidsambtenaar ten minste eenmaal 
per jaar willekeurig uitgekozen 
steekproeven uit op de producten die op de 
markt worden aangeboden, onderzoeken zij 
klachten, niet-conforme producten en 
teruggeroepen producten en houden zij 
daarvan een register bij, en houden zij de 
distributeurs op de hoogte van dit toezicht. 
Met name moeten fabrikanten onder 
dezelfde voorwaarden tests uitvoeren op 
producten waarover de Commissie 
overeenkomstig artikel 12 van de 
Verordening inzake markttoezicht op 
producten een besluit heeft genomen.

Or. de
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Amendement 207
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien dit gezien de mogelijke risico's 
van een product passend wordt geacht, 
voeren fabrikanten met het oog op de 
bescherming van de gezondheid en 
veiligheid van de consumenten 
steekproeven uit op de producten die op de 
markt worden aangeboden, onderzoeken 
zij klachten, niet-conforme producten en 
teruggeroepen producten en houden zij 
daarvan een register bij, en houden zij de 
distributeurs op de hoogte van dit toezicht.

3. Indien dit gezien de mogelijke risico's 
van een product passend wordt geacht,
voeren fabrikanten met het oog op de 
bescherming van de gezondheid en 
veiligheid van de consumenten ten minste 
eenmaal per jaar representatieve
steekproeven uit op de producten die in de 
handel worden gebracht, die willekeurig 
zijn gekozen in aanwezigheid van een 
deurwaarder, een autoriteit of enig ander 
gekwalificeerde persoon die is 
aangewezen door de lidstaat, onderzoeken 
zij klachten, niet-conforme producten en 
teruggeroepen producten en houden zij 
daarvan een register bij, en houden zij de 
distributeurs op de hoogte van dit toezicht

Met name moeten fabrikanten, onder 
dezelfde voorwaarden, tests uitvoeren op 
producten waarover de Commissie 
overeenkomstig artikel 12 van de 
Verordening betreffende markttoezicht op 
producten een besluit heeft genomen.

Or. en

Amendement 208
Wim van de Camp

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien dit gezien de mogelijke risico's 
van een product passend wordt geacht, 
voeren fabrikanten met het oog op de 
bescherming van de gezondheid en 
veiligheid van de consumenten 

3. Indien dit gezien de mogelijke risico's 
van een product passend wordt geacht,
voeren fabrikanten met het oog op de 
bescherming van de gezondheid en 
veiligheid van de consumenten ten minste 
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steekproeven uit op de producten die op de 
markt worden aangeboden, onderzoeken 
zij klachten, niet-conforme producten en 
teruggeroepen producten en houden zij 
daarvan een register bij, en houden zij de 
distributeurs op de hoogte van dit toezicht.

eenmaal per jaar representatieve
steekproeven uit op de producten die in de 
handel worden gebracht, die willekeurig 
zijn gekozen in aanwezigheid van een 
deurwaarder, een autoriteit of enig ander 
gekwalificeerde persoon die is 
aangewezen door de lidstaat, onderzoeken 
zij klachten, niet-conforme producten en 
teruggeroepen producten en houden zij 
daarvan een register bij, en houden zij de 
distributeurs op de hoogte van dit toezicht 
Met name moeten fabrikanten, onder 
dezelfde voorwaarden, tests uitvoeren op 
producten waarover de Commissie 
overeenkomstig artikel 12 van de 
Verordening betreffende markttoezicht op 
producten een besluit heeft genomen.

Or. en

Motivering

Zelfde motivering als van het amendement betreffende artikel 6 bis (nieuw).

Amendement 209
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien dit gezien de mogelijke risico's 
van een product passend wordt geacht,
voeren fabrikanten met het oog op de 
bescherming van de gezondheid en 
veiligheid van de consumenten 
steekproeven uit op de producten die op de 
markt worden aangeboden, onderzoeken zij
klachten, niet-conforme producten en 
teruggeroepen producten en houden zij
daarvan een register bij, en houden zij de 
distributeurs op de hoogte van dit toezicht.

3. Fabrikanten voeren met het oog op de 
bescherming van de gezondheid en 
veiligheid van de consumenten 
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.
Deze informatie wordt op verzoek ter 
beschikking gesteld van de 
toezichthoudende instanties.

Or. es



PE516.922v03-00 88/171 AM\1003186NL.doc

NL

Motivering

Dit is met name van belang wanneer de autoriteiten een klacht over een product ontvangen en 
willen weten of de fabrikant soortgelijke klachten heeft ontvangen en hoe hij daarop heeft 
gereageerd.

Amendement 210
Philippe Juvin, Nora Berra, Raffaele Baldassarre

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien dit gezien de mogelijke risico's 
van een product passend wordt geacht, 
voeren fabrikanten met het oog op de 
bescherming van de gezondheid en 
veiligheid van de consumenten 
steekproeven uit op de producten die op de 
markt worden aangeboden, onderzoeken zij 
klachten, niet-conforme producten en 
teruggeroepen producten en houden zij 
daarvan een register bij, en houden zij de 
distributeurs op de hoogte van dit toezicht.

3. Indien dit gezien de mogelijke risico's 
van een product passend wordt geacht, 
voeren fabrikanten met het oog op de 
bescherming van de gezondheid en 
veiligheid van de consumenten 
representatieve steekproeven uit op de 
producten die op de markt worden 
aangeboden, die willekeurig zijn gekozen 
in aanwezigheid van een deurwaarder, 
een autoriteit of enig ander 
gekwalificeerde persoon die is 
aangewezen door de lidstaat, onderzoeken 
zij klachten, niet-conforme producten en 
teruggeroepen producten en houden zij 
daarvan een register bij, en houden zij de 
distributeurs op de hoogte van dit toezicht.

Or. en

Motivering

Dit amendement beoogt te zorgen voor betrouwbaardere steekproeven van producten 
wanneer ze op de markt zijn gebracht en wanneer ze als mogelijk gevaarlijk worden 
aangemerkt. Er wordt voor gezorgd dat de steekproeven representatief zijn doordat zij 
genomen worden door een derde (een deurwaarder of een persoon die is aangewezen door de 
nationale bevoegde autoriteiten van de lidstaat).

Amendement 211
Philippe Juvin, Nora Berra, Raffaele Baldassarre
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Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Wanneer de Commissie over in de 
handel gebrachte producten 
overeenkomstig artikel 12 van 
[Verordening betreffende markttoezicht 
op producten] een besluit heeft genomen, 
voeren fabrikanten met het oog op de 
bescherming van de gezondheid en 
veiligheid van de consumenten 
representatieve steekproeven uit op de 
producten die op de markt worden 
aangeboden, die willekeurig zijn gekozen 
in aanwezigheid van een deurwaarder, 
een autoriteit of enig ander 
gekwalificeerde persoon die is 
aangewezen door de lidstaat,

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt beoogd een verplichte steekproef in te voeren voor fabrikanten (of 
voor importeurs wanneer de fabrikant is gevestigd in een derde land) op producten waarover 
de Commissie overeenkomstig artikel 12 van de Verordening betreffende markttoezicht op 
producten een besluit heeft genomen (...). Deze steekproef moet ten minste eenmaal per jaar 
plaatsvinden.

Amendement 212
Heide Rühle

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenkomstig de mogelijke risico's van 
een product stellen de fabrikanten een 
technische documentatie op. De technische 
documentatie omvat in voorkomend geval 
het volgende:

Overeenkomstig de mogelijke risico's van 
een product stellen de fabrikanten een 
technische documentatie op voor 
productcategorieën. De technische 
documentatie omvat in voorkomend geval 
het volgende:
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Or. en

Amendement 213
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenkomstig de mogelijke risico's van 
een product stellen de fabrikanten een 
technische documentatie op. De technische 
documentatie omvat in voorkomend geval
het volgende:

Overeenkomstig de mogelijke risico's van 
een product stellen de fabrikanten een 
technische documentatie op. Het 
technische dossier bevat de volgende 
elementen:

Or. de

Amendement 214
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Overeenkomstig de mogelijke risico's van 
een product stellen de fabrikanten een 
technische documentatie op. De technische 
documentatie omvat in voorkomend geval
het volgende:

Fabrikanten stellen een technische 
documentatie op. De technische 
documentatie omvat het volgende:

Or. es

Amendement 215
Heide Rühle

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4 – alinea 1 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een algemene beschrijving van het 
product en zijn bijzonderste eigenschappen 
die van belang zijn voor de evaluatie van 
de veiligheid van het product;

a) een algemene beschrijving van de
productcategorie en haar bijzonderste 
eigenschappen die van belang zijn voor de 
evaluatie van de veiligheid ervan;

Or. en

Amendement 216
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een algemene beschrijving van het 
product en zijn bijzonderste eigenschappen 
die van belang zijn voor de evaluatie van 
de veiligheid van het product;

a) een algemene beschrijving van het 
product waaruit duidelijk blijkt dat het 
productinformatiedossier bij dit product 
hoort, en van zijn bijzonderste 
eigenschappen die van belang zijn voor de 
evaluatie van de veiligheid van het 
product;

Or. es

Amendement 217
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4 – alinea 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) de naam en het adres van de 
fabrikant.
De technische documentatie wordt 
verstrekt in de taal van de lidstaat waar 
het product in de handel wordt gebracht 
dan wel in een taal die aanvaardbaar is
voor de markttoezichtautoriteiten die 
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daarom verzoeken.

Or. es

Motivering

Ter wille van de traceerbaarheid van het product. De tekst is overgenomen uit artikel 11, lid 
2, letter a), van Verordening (EG) nr. 1223/2009 betreffende cosmetische producten.

Amendement 218
Heide Rühle

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) een analyse van de mogelijke risico's 
van het product en de maatregelen die zijn 
genomen om deze risico's te elimineren of 
te verminderen, met inbegrip van de 
resultaten van tests die de fabrikant of een 
ander in zijn naam eventueel heeft 
uitgevoerd;

b) een analyse van de mogelijke risico's 
van de productcategorie en de maatregelen 
die zijn genomen om deze risico's te 
elimineren of te verminderen, met inbegrip 
van de resultaten van tests die de fabrikant 
of een ander in zijn naam eventueel heeft 
uitgevoerd;

Or. en

Amendement 219
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) een analyse van de mogelijke risico's 
van het product en de maatregelen die zijn 
genomen om deze risico's te elimineren of 
te verminderen, met inbegrip van de 
resultaten van tests die de fabrikant of een 
ander in zijn naam eventueel heeft 
uitgevoerd;

b) een analyse van de mogelijke risico's 
van het product overeenkomstig [lid 2 bis] 
en de maatregelen die zijn genomen om 
deze risico's te elimineren of te 
verminderen, met inbegrip van de 
resultaten van tests die de fabrikant of een 
ander in zijn naam eventueel heeft 
uitgevoerd;
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__________________
* Gelieve het lid toe te voegen dat in 
overeenstemming is met amendement 16 
op artikel 8 - lid 2 bis (nieuw) van Josef 
Weidenholzer 

Or. de

Amendement 220
Heide Rühle

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) waar toepasselijk, een lijst van Europese 
normen als bedoeld in artikel 5, onder b), 
of gezondheids- en 
veiligheidsvoorschriften in de wetgeving 
van de lidstaat waar het product op de 
markt is aangeboden, als bedoeld in 
artikel 5, onder c), of andere aspecten als 
genoemd in artikel 6, lid 2, bedoeld om het 
algemene veiligheidsvoorschrift van artikel 
4 na te leven.

c) waar toepasselijk, een lijst van Europese 
normen als bedoeld in artikel 5, onder b), 
of gezondheids- en 
veiligheidsvoorschriften in de wetgeving 
van de lidstaat waar de producten op de 
markt zijn aangeboden, als bedoeld in 
artikel 5, onder c), of andere aspecten als 
genoemd in artikel 6, lid 2, bedoeld om het 
algemene veiligheidsvoorschrift van artikel 
4 na te leven.

Or. en

Amendement 221
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4 – alinea 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) indien de fabrikanten het product 
niet in de handel brengen, hun naam, hun 
geregistreerde handelsnaam of hun 
geregistreerde handelsmerk en het 
contactadres.
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Or. en

Motivering

Als de naam en het adres van een niet-EU-fabrikant op een geïmporteerd product vermeld 
moet staan, zou deze informatie bekend worden bij de concurrenten en zakelijke klanten van 
de importeur met als gevolg dat zij de importeur in de toekomst zouden kunnen omzeilen en 
de producten rechtstreeks bij de niet-EU-fabrikant zouden kunnen bestellen. Dit zou MKB-
bedrijven ontmoedigen om producten te importeren en zou leiden tot een ernstige verstoring 
van de concurrentie. Derhalve wordt voorgesteld deze informatie op te nemen in de 
technische documentatie.

Amendement 222
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien de in de eerste alinea, onder c), 
genoemde Europese normen, gezondheids-
en veiligheidsvoorschriften of andere 
aspecten slechts gedeeltelijk zijn toegepast, 
wordt aangegeven welke onderdelen ervan 
werden toegepast.

Indien de in de eerste alinea, onder c), 
genoemde Europese normen, gezondheids-
en veiligheidsvoorschriften of andere 
aspecten slechts gedeeltelijk zijn toegepast, 
wordt aangegeven welke onderdelen ervan 
werden toegepast en, in voorkomend 
geval, worden nadere bijzonderheden 
verstrekt omtrent de wijze waarop 
rekening is gehouden met de risico's die 
vallen onder de delen welke niet zijn 
toegepast.

Or. fr

Motivering

Wanneer fabrikanten gezondheids- of veiligheidsnormen of -voorschriften slechts ten dele 
willen toepassen, moeten zij nader aangeven hoe zij denken de andere risico's te dekken welke 
onder de bewuste normen vallen.

Amendement 223
Heide Rühle

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De 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 hun verzoek ter 
beschikking van de 
markttoezichtautoriteiten.

5. De 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 al dan niet in elektronische 
vorm ter beschikking van de 
markttoezichtautoriteiten, op hun met 
redenen omkleed verzoek.

Or. en

Amendement 224
Ashley Fox

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De 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 hun verzoek ter 
beschikking van de 
markttoezichtautoriteiten.

5. De 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 ter beschikking van de 
markttoezichtautoriteiten, op hun met 
redenen omkleed verzoek.

Or. en

Amendement 225
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De 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

5. De fabrikanten stellen gedurende een 
periode van vijf jaar na de datum waarop 
het product in de handel is gebracht, de 
relevante delen van de technische 
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stellen deze op hun verzoek ter 
beschikking van de 
markttoezichtautoriteiten.

documentatie in elektronische of fysieke
vorm ter beschikking van de 
markttoezichtautoriteiten, op hun met 
redenen omkleed verzoek.

De technische documentatie hoeft zich 
niet op het grondgebied van de Unie te 
bevinden en hoeft bovendien niet 
permanent in materiële vorm voorhanden 
te zijn. De documentatie moet echter 
kunnen worden samengesteld en binnen 
een redelijke termijn ter beschikking 
kunnen worden gesteld.

Or. en

(zie de artikelen R2, lid 9, en R4, lid 9, van Besluit nr. 768/2008/EG, bijlage VII A, punt 2 van 
Richtlijn 2006/42/EG, de EG-richtsnoeren voor de toepassing van Richtlijn 2006/95/EG en 

het amendement op artikel 10, lid 8, van dezelfde indiener)

Motivering

Fabrikanten hoeven alleen technische specificaties op te stellen voor niet-geharmoniseerde 
consumentenproducten indien er een met redenen omkleed verzoek wordt ingediend, omdat 
dergelijke producten over het algemeen niet als gevaarlijk worden beschouwd. Een algemene 
verplichting zou disproportionele administratieve romplsomp in de hand werken. De 
voorgestelde formulering is geïnspireerd op de machinerichtlijn. De voorgestelde periode van 
10 jaar is duidelijk langer dan de levenscyclus van de meeste consumentenproducten en moet 
derhalve worden ingekort.

Amendement 226
Raffaele Baldassarre

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De 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 hun verzoek ter 
beschikking van de 
markttoezichtautoriteiten.

5. De fabrikanten zorgen ervoor dat de 
technische documentatie op hun verzoek 
ter beschikking van de 
markttoezichtautoriteiten kan worden 
gesteld voor een periode van tien jaar na de 
datum waarop het product in de handel is 
gebracht.

Or. en
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Motivering

De verordening zou niet strenger mogen zijn dan de geharmoniseerde wetgeving. Derhalve 
zouden importeurs er niet toe verplicht mogen worden de technische documentatie bij te 
houden, maar ze moeten deze wel op verzoek ter beschikking kunnen stellen van de 
autoriteiten.

Amendement 227
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De 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 hun verzoek ter 
beschikking van de 
markttoezichtautoriteiten.

5. De fabrikanten houden voor een periode 
van tien jaar na de datum waarop het 
product voor het laatst in de handel is 
gebracht, de technische documentatie ervan 
bij en stellen deze op hun verzoek ter 
beschikking van de 
markttoezichtautoriteiten.

Or. es

Motivering

Deze periode moet ingaan op de laatste datum waarop het product in de handel is gebracht.

Amendement 228
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De 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 voor 
de consumenten, of, wanneer dit door de 
omvang of aard van het product niet 
mogelijk is, dat de vereiste informatie op 

6. De 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 voor 
de consumenten, of, wanneer dit door de 
omvang of aard van het product niet 
mogelijk is, dat de vereiste informatie op 
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de verpakking of in een bij het product 
gevoegd document wordt vermeld.

de verpakking of in een bij het product 
gevoegd document wordt vermeld. In dat 
geval moet consumenten worden 
aanbevolen de op de verpakking of in het 
bij het product gevoegde document 
vermelde informatie te bewaren.

Or. de

Amendement 229
Preslav Borissov

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De 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 voor 
de consumenten, 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. De fabrikanten zorgen ervoor dat op hun 
producten een productmodel-, type-, partij-
of serienummer, dan wel een ander 
identificatiemiddel wordt aangebracht dat 
gemakkelijk zichtbaar en leesbaar is voor 
de consumenten, 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.

Or. en

Amendement 230
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De 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 voor 
de consumenten, of, wanneer dit door de 

6. De 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 voor 
de consumenten, of, wanneer dit door de 
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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.

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, in welk 
geval daarop ook de woorden "te bewaren 
gegevens" dienen te worden aangebracht.

Or. fr

Motivering

Wanneer er op de verpakking of in een bij het product gevoegd document 
identificatiegegevens worden verstrekt, moet de consument worden aanbevolen deze ook 
daadwerkelijk te bewaren.

Amendement 231
Constance Le Grip

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 6 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien de productidentificatiegegevens 
niet rechtstreeks op het product zelf 
worden verstrekt, moeten de fabrikanten 
er op een voldoende zichtbare wijze op 
attenderen dat de informatiedrager die 
deze gegevens bevat moet worden 
bewaard.

Or. fr

Amendement 232
Ashley Fox

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Indien fabrikanten van mening zijn 
dat er geen of slechts een laag risico is 
verbonden aan hun producten zijn de 
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leden 3, 4 en 5 niet van toepassing. De 
fabrikant moet bij de 
markttoezichtautoriteiten, op hun met 
redenen omkleed verzoek, en bij zijn 
downstream-leveranciers, kunnen 
aantonen welke afweging hij heeft 
gemaakt voor zijn besluit.

Or. en

Amendement 233
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Om de productveiligheid te 
verhogen stellen de fabrikanten en lijst op 
van hun productmodellen, en stellen deze 
naar behoren ter beschikking van het 
publiek en overige marktdeelnemers 
De fabrikant levert aan de 
markttoezichtorganen, op hun verzoek, 
alsmede aan iedere marktdeelnemer 
waaraan hij zijn product distribueert, het 
bewijs dat er tussen zijn productmodellen 
verschillen bestaan ten aanzien van de 
essentiële kenmerken. 

Or. en

Amendement 234
Raffaele Baldassarre

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Fabrikanten van producten 
waarover de Commissie overeenkomstig 
artikel 12 van de Verordening betreffende 
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markttoezicht op producten [XREF] een 
besluit heeft genomen, stellen een lijst op 
van hun productmodellen, vergezeld van 
een foto, en stellen deze naar behoren ter 
beschikking van het publiek en overige 
marktdeelnemers.
De fabrikant levert aan de 
markttoezichtorganen, op hun verzoek, 
alsmede aan iedere marktdeelnemer 
waaraan hij zijn product distribueert, het 
bewijs dat er tussen zijn productmodellen 
verschillen bestaan ten aanzien van de 
essentiële kenmerken in de zin van 
definitie als bedoeld in artikel 3, lid 2, van 
deze verordening.

Or. en

Motivering

De vereiste om een lijst van modellen op te stellen zoals die in de Poolse wetgeving bestaat, 
zorgt ervoor dat er geen verwarring kan ontstaan. Marktdeelnemers zouden niet langer in 
staat zijn het uit de markt nemen van producten te omzeilen door het aantal modellen te 
vermenigvuldigen terwijl de producten in feite weinig van elkaar verschillen.

Amendement 235
Wim van de Camp

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Fabrikanten stellen een lijst op van 
hun productmodellen, vergezeld van een 
foto, en stellen deze naar behoren ter 
beschikking van het publiek en overige 
marktdeelnemers, met name voor 
producten waarover de Commissie 
overeenkomstig artikel 12 van de 
Verordening betreffende markttoezicht op 
producten [XREF] een besluit heeft 
genomen en voor producten die op grote 
schaal worden gedistribueerd.
De fabrikant levert aan de 
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markttoezichtorganen, op hun verzoek, 
alsmede aan iedere marktdeelnemer 
waaraan hij zijn product distribueert, het 
bewijs dat er tussen zijn productmodellen 
verschillen bestaan ten aanzien van de 
essentiële kenmerken in de zin van 
definitie als bedoeld in artikel 3, lid 2, van 
deze verordening. 

Or. en

Motivering

De vereiste om een lijst van modellen op te stellen zoals die in de Poolse wetgeving bestaat, 
zorgt ervoor dat er geen verwarring kan ontstaan. Marktdeelnemers zouden niet langer in 
staat zijn het uit de markt nemen van producten te omzeilen door het aantal modellen te 
vermenigvuldigen terwijl de producten in feite weinig van elkaar verschillen.

Amendement 236
Heide Rühle

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De fabrikanten vermelden hun naam, 
hun geregistreerde handelsnaam of hun 
geregistreerde handelsmerk 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 moet één enkele plaats aangeven 
waar de fabrikant kan worden 
gecontacteerd.

7. Fabrikanten vermelden hun naam, 
geregistreerde handelsnaam of hun 
geregistreerde handelsmerk en het 
contactadres op het product, of deze 
informatie wordt, wanneer dit niet 
mogelijk is, vermeld op de verpakking of 
in een bij het product gevoegd document of 
op een duidelijk op het product of op de 
verpakking of in een bij het product 
gevoegd document vermelde website. Het 
adres moet één enkele plaats aangeven 
waar de fabrikant kan worden 
gecontacteerd.

Or. en

Amendement 237
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen
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Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De fabrikanten vermelden hun naam, 
hun geregistreerde handelsnaam of hun 
geregistreerde handelsmerk 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 moet één enkele plaats aangeven 
waar de fabrikant kan worden 
gecontacteerd.

7. De fabrikanten vermelden hun naam, 
geregistreerde handelsnaam of hun 
geregistreerde handelsmerk en contactadres 
op het product. Wanneer dit niet mogelijk 
is, vanwege de omvang van het product, 
het soort product of de verpakking van het 
product, hoeft er enkel een merknaam te 
worden aangebracht. Het adres moet één 
enkele plaats aangeven waar de fabrikant 
kan worden gecontacteerd.

Or. de

Motivering

In verband met de proportionaliteit alsmede om administratieve rompslomp en extra kosten te 
voorkomen met het oog op extra verpakkingen en documenten, met name voor kleine en los 
verkochte producten, moet het volstaan enkel de geregistreerde merknaam aan te brengen. 

Amendement 238
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De fabrikanten vermelden hun naam, 
hun geregistreerde handelsnaam of hun 
geregistreerde handelsmerk 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 moet één enkele plaats aangeven 
waar de fabrikant kan worden 
gecontacteerd.

7. Indien fabrikanten een product in de
handel brengen vermelden zij hun naam, 
hun geregistreerde handelsnaam of hun 
geregistreerde handelsmerk en het 
contactadres op het product, of, wanneer 
dit niet mogelijk is, op de verpakking of in 
een bij het product gevoegd document of 
op een duidelijk op het product of op de 
verpakking of in een bij het product 
gevoegd document vermelde website. Het 
adres moet één enkele plaats aangeven 
waar de fabrikant kan worden 
gecontacteerd.
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Or. en

(zie het amendement op artikel 10, lid 3, van dezelfde indiener)

Motivering

Met name voor kleine producten (zoals sokken) en producten die los kunnen worden verkocht 
(zoals golfballen) zouden de voorgestelde verplichtingen tot hoge kosten leiden omdat de 
informatie dan bij de losse producten moet worden geleverd. De vermelding van een website 
waar nadere informatie kan worden ingewonnen zou kosten-efficiënter zijn en 
milieuvriendelijker.

Amendement 239
Jürgen Creutzmann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De fabrikanten garanderen dat hun product 
vergezeld gaat van instructies en 
veiligheidsinformatie die zijn opgesteld in 
een taal die door de consumenten 
gemakkelijk kan worden begrepen, zoals 
vastgesteld door de lidstaat waar het 
product op de markt wordt aangeboden, 
behalve wanneer het product veilig kan 
worden gebruikt zoals door de fabrikant is 
bedoeld, zonder dergelijke instructies en 
veiligheidsinformatie.

De fabrikanten garanderen dat hun product 
vergezeld gaat van instructies en 
veiligheidsinformatie die zijn opgesteld in 
een taal die of een visueel formaat dat
door de consumenten gemakkelijk kan 
worden begrepen, zoals vastgesteld door de 
lidstaat waar het product op de markt wordt 
aangeboden, behalve wanneer het product 
veilig kan worden gebruikt zoals door de 
fabrikant is bedoeld, zonder dergelijke 
instructies en veiligheidsinformatie.

Or. en

Motivering

De vertaling in alle EU-talen kan in sommige gevallen worden vervangen door instructies in 
de vorm van afbeeldingen en pictogrammen. Deze innovatieve oplossingen zijn goede en 
aantrekkelijke alternatieven voor het technische vocabulaire dat gehanteerd wordt in de 
handleidingen bij bepaalde producten.

Amendement 240
Heide Rühle
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Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 8 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De fabrikanten garanderen dat hun product 
vergezeld gaat van instructies en 
veiligheidsinformatie die zijn opgesteld in 
een taal die door de consumenten 
gemakkelijk kan worden begrepen, zoals 
vastgesteld door de lidstaat waar het 
product op de markt wordt aangeboden, 
behalve wanneer het product veilig kan 
worden gebruikt zoals door de fabrikant is 
bedoeld, zonder dergelijke instructies en 
veiligheidsinformatie.

De fabrikanten garanderen dat hun product 
vergezeld gaat van instructies en 
veiligheidsinformatie die zijn opgesteld in 
een taal of op een wijze die door de 
consumenten gemakkelijk kan worden 
begrepen, zoals vastgesteld door de lidstaat 
waar het product op de markt wordt 
aangeboden, behalve wanneer het product 
veilig kan worden gebruikt zoals door de 
fabrikant is bedoeld, zonder dergelijke 
instructies en veiligheidsinformatie.

Or. en

Amendement 241
Pablo Arias Echeverría

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De fabrikanten garanderen dat hun product 
vergezeld gaat van instructies en 
veiligheidsinformatie die zijn opgesteld in 
een taal die door de consumenten 
gemakkelijk kan worden begrepen, zoals 
vastgesteld door de lidstaat waar het 
product op de markt wordt aangeboden, 
behalve wanneer het product veilig kan 
worden gebruikt zoals door de fabrikant is 
bedoeld, zonder dergelijke instructies en 
veiligheidsinformatie.

De fabrikanten garanderen dat hun product 
vergezeld gaat van instructies en 
veiligheidsinformatie die op een duidelijke 
en begrijpelijke manier aan de consument
zijn gericht en zijn opgesteld in een taal 
die door de consumenten gemakkelijk kan 
worden begrepen, zoals vastgesteld door de 
lidstaat waar het product op de markt wordt 
aangeboden, behalve wanneer het product 
veilig kan worden gebruikt zoals door de 
fabrikant is bedoeld, zonder dergelijke 
instructies en veiligheidsinformatie.

Or. es

Amendement 242
Bernadette Vergnaud
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Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 bis. De in lid 8 bedoelde instructies en 
veiligheidsgegevens moeten op een 
opvallende plaats worden aangebracht en 
goed zichtbaar, duidelijk leesbaar en – in 
voorkomend geval – onuitwisbaar zijn. Zij 
mogen in geen geval worden verborgen, 
geheel of gedeeltelijk bedekt of gescheiden 
door andere schriftelijke aanduidingen of 
afbeeldingen of door enig ander 
materiaal.

Or. fr

Motivering

 Het verstrekken van instructies en veiligheidsinformatie is alleen nuttig als zij duidelijk 
leesbaar zijn. Derhalve is het opportuun dit ook nadrukkelijk te vermelden, zoals ook het 
geval is in de tekst van Verordening 1169/2011 betreffende de verstrekking van 
voedselinformatie aan de consumenten.

Amendement 243
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Fabrikanten die van mening zijn of 
redenen hebben om aan te nemen dat een 
door hen in de handel gebracht product niet 
veilig is of anderszins niet conform is met 
deze verordening, 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 niet veilig is, de bevoegde 
markttoezichtautoriteiten van de lidstaten 
waar zij het product op de markt hebben 
aangeboden, hiervan onmiddellijk op de 
hoogte, waarbij zij in het bijzonder de 
risico's voor de gezondheid en de 

Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie 
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veiligheid en alle genomen corrigerende 
maatregelen uitvoerig beschrijven.

Or. en

Amendement 244
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Fabrikanten die van mening zijn of 
redenen hebben om aan te nemen dat een 
door hen in de handel gebracht product niet 
veilig is of anderszins niet conform is met 
deze verordening, 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 niet veilig is, de bevoegde 
markttoezichtautoriteiten van de lidstaten 
waar zij het product op de markt hebben 
aangeboden, hiervan onmiddellijk op de 
hoogte, waarbij zij in het bijzonder de 
risico's voor de gezondheid en de 
veiligheid en alle genomen corrigerende 
maatregelen uitvoerig beschrijven.

Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie. 

Or. en

Amendement 245
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Fabrikanten die van mening zijn of 9. Fabrikanten die van mening zijn of 
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redenen hebben om aan te nemen dat een 
door hen in de handel gebracht product niet 
veilig is of anderszins niet conform is met 
deze verordening, 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 niet veilig is, de bevoegde 
markttoezichtautoriteiten van de lidstaten 
waar zij het product op de markt hebben 
aangeboden, hiervan onmiddellijk op de 
hoogte, waarbij zij in het bijzonder de 
risico's voor de gezondheid en de 
veiligheid en alle genomen corrigerende 
maatregelen uitvoerig beschrijven.

redenen hebben om aan te nemen dat een 
door hen in de handel gebracht product niet 
veilig is of anderszins niet conform is met 
deze verordening, 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 niet veilig is, de bevoegde 
markttoezichtautoriteiten van de lidstaten 
waar zij het product op de markt hebben 
aangeboden, hiervan onmiddellijk op de 
hoogte, waarbij zij in het bijzonder de 
risico's voor de gezondheid en de 
veiligheid en alle genomen corrigerende 
maatregelen uitvoerig beschrijven. In 
dringende gevallen of wanneer een 
fabrikant niet voldoet aan deze 
verplichting, verplichten de lidstaten de 
fabrikant tot corrigerende maatregelen 
overeenkomstig artikel 9, lid 3, van 
Verordening (EU) nr. [.../... van het 
Europees Parlement en de Raad van ... 
betreffende het markttoezicht op 
producten]*.
__________________

* PB: Gelieve het nummer, de datum en 
de referentie van de Verordening 
betreffende het markttoezicht op 
producten (2013/0048) in te voegen.

Or. de

Amendement 246
Catherine Stihler

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Fabrikanten die van mening zijn of 
redenen hebben om aan te nemen dat een 
door hen in de handel gebracht product niet 
veilig is of anderszins niet conform is met 

9. Fabrikanten die van mening zijn of 
redenen hebben om aan te nemen dat een 
door hen in de handel gebracht product niet 
veilig is of anderszins niet conform is met 
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deze verordening, 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 niet veilig is, de bevoegde 
markttoezichtautoriteiten van de lidstaten 
waar zij het product op de markt hebben 
aangeboden, hiervan onmiddellijk op de 
hoogte, waarbij zij in het bijzonder de 
risico's voor de gezondheid en de 
veiligheid en alle genomen corrigerende 
maatregelen uitvoerig beschrijven.

deze verordening, nemen onmiddellijk de 
nodige corrigerende maatregelen om het 
product conform te maken of zo nodig uit 
de handel te nemen of terug te roepen. 
Fabrikanten zorgen ervoor dat zij over 
procedures beschikken om corrigerende 
maatregelen te nemen, om hun product 
uit de handel te nemen of terug te roepen.
Bovendien brengen fabrikanten, indien het 
product niet veilig is, de bevoegde 
markttoezichtautoriteiten van de lidstaten 
waar zij het product op de markt hebben 
aangeboden, hiervan onmiddellijk op de 
hoogte, waarbij zij in het bijzonder de 
risico's voor de gezondheid en de 
veiligheid en alle genomen corrigerende 
maatregelen uitvoerig beschrijven.

Or. en

Amendement 247
Franz Obermayr

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Fabrikanten die van mening zijn of 
redenen hebben om aan te nemen dat een 
door hen in de handel gebracht product niet 
veilig is of anderszins niet conform is met 
deze verordening, 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 niet veilig is, de bevoegde 
markttoezichtautoriteiten van de lidstaten 
waar zij het product op de markt hebben 
aangeboden, hiervan onmiddellijk op de 
hoogte, waarbij zij in het bijzonder de 
risico's voor de gezondheid en de 
veiligheid en alle genomen corrigerende 
maatregelen uitvoerig beschrijven.

9. Fabrikanten die van mening zijn of 
redenen hebben om aan te nemen dat een 
door hen in de handel gebracht product niet 
veilig is of anderszins niet conform is met 
deze verordening, nemen onmiddellijk de 
nodige corrigerende maatregelen om het 
product conform te maken of uit de handel 
te nemen of terug te roepen. Bovendien 
moeten de door de niet-conformiteit van 
het product mogelijk getroffen 
consumenten op doeltreffende wijze 
worden gewaarschuwd. Daarnaast
brengen fabrikanten de bevoegde 
markttoezichtautoriteiten van de lidstaten 
waar zij het product op de markt hebben 
aangeboden, hiervan onmiddellijk op de 
hoogte. Daarbij beschrijven zij in het 
bijzonder de risico's voor de gezondheid en 
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de veiligheid en alle genomen corrigerende 
maatregelen uitvoerig.

Or. de

Amendement 248
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Fabrikanten die van mening zijn of 
redenen hebben om aan te nemen dat een 
door hen in de handel gebracht product niet 
veilig is of anderszins niet conform is met 
deze verordening, 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 niet veilig is, de bevoegde 
markttoezichtautoriteiten van de lidstaten 
waar zij het product op de markt hebben 
aangeboden, hiervan onmiddellijk op de 
hoogte, waarbij zij in het bijzonder de 
risico's voor de gezondheid en de 
veiligheid en alle genomen corrigerende 
maatregelen uitvoerig beschrijven.

9. Fabrikanten die van mening zijn of 
redenen hebben om aan te nemen dat een 
door hen in de handel gebracht product niet 
veilig is of anderszins niet conform is met 
deze verordening, nemen onmiddellijk de 
nodige corrigerende maatregelen om het 
product conform te maken of uit de handel 
te nemen of terug te roepen en de 
consumenten die door de niet-
conformiteit van het product risico lopen, 
op gepaste en doeltreffende wijze te 
waarschuwen. Bovendien brengen 
fabrikanten, indien het product niet veilig 
is, de bevoegde markttoezichtautoriteiten 
van de lidstaten waar zij het product op de 
markt hebben aangeboden, hiervan 
onmiddellijk op de hoogte, waarbij zij in 
het bijzonder de risico's voor de 
gezondheid en de veiligheid en alle 
genomen corrigerende maatregelen 
uitvoerig beschrijven.

Or. en

Amendement 249
Preslav Borissov

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 9
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Fabrikanten die van mening zijn of 
redenen hebben om aan te nemen dat een 
door hen in de handel gebracht product niet 
veilig is of anderszins niet conform is met 
deze verordening, 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 niet veilig is, de bevoegde 
markttoezichtautoriteiten van de lidstaten 
waar zij het product op de markt hebben 
aangeboden, hiervan onmiddellijk op de 
hoogte, waarbij zij in het bijzonder de 
risico's voor de gezondheid en de 
veiligheid en alle genomen corrigerende 
maatregelen uitvoerig beschrijven.

9. Fabrikanten die van mening zijn of 
redenen hebben om aan te nemen dat een 
door hen in de handel gebracht product niet 
veilig is of anderszins niet conform is met 
deze verordening, nemen onmiddellijk de 
nodige corrigerende maatregelen om het 
product conform te maken of zo nodig uit 
de handel te nemen of terug te roepen. Zij 
nemen tevens passende maatregelen om 
consumenten te waarschuwen voor het 
risico dat voor hen aan het product 
verbonden zou kunnen zijn. Bovendien 
brengen fabrikanten, indien het product 
niet veilig is, de bevoegde 
markttoezichtautoriteiten van de lidstaten 
waar zij het product op de markt hebben 
aangeboden, hiervan onmiddellijk op de 
hoogte, waarbij zij in het bijzonder de 
risico's voor de gezondheid en de 
veiligheid en alle genomen corrigerende 
maatregelen uitvoerig beschrijven.

Or. en

Amendement 250
Othmar Karas

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Fabrikanten die van mening zijn of 
redenen hebben om aan te nemen dat een 
door hen in de handel gebracht product niet 
veilig is of anderszins niet conform is met 
deze verordening, 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 niet veilig is, de bevoegde 
markttoezichtautoriteiten van de lidstaten

9. Fabrikanten die van mening zijn of 
redenen hebben om aan te nemen dat een 
door hen in de handel gebracht product niet 
veilig is of anderszins niet conform is met 
deze verordening, 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 waarschuwen fabrikanten 
consumenten die door de niet-
conformiteit van het product risico lopen 
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waar zij het product op de markt hebben 
aangeboden, hiervan onmiddellijk op de 
hoogte, waarbij zij in het bijzonder de 
risico's voor de gezondheid en de 
veiligheid en alle genomen corrigerende 
maatregelen uitvoerig beschrijven.

en geven zij advies over te nemen 
voorzorgsmaatregelen en brengen zij, 
indien het product niet veilig is, de 
bevoegde markttoezichtautoriteiten van de 
lidstaten waar zij het product op de markt 
hebben aangeboden, hiervan onmiddellijk 
op de hoogte, waarbij zij in het bijzonder 
de risico's voor de gezondheid en de 
veiligheid en alle genomen corrigerende 
maatregelen uitvoerig beschrijven.

Or. en

Amendement 251
Wim van de Camp

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Fabrikanten die van mening zijn of 
redenen hebben om aan te nemen dat een 
door hen in de handel gebracht product niet 
veilig is of anderszins niet conform is met 
deze verordening, 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 niet veilig is, de bevoegde 
markttoezichtautoriteiten van de lidstaten 
waar zij het product op de markt hebben 
aangeboden, hiervan onmiddellijk op de 
hoogte, waarbij zij in het bijzonder de 
risico's voor de gezondheid en de 
veiligheid en alle genomen corrigerende 
maatregelen uitvoerig beschrijven.

9. Fabrikanten die van mening zijn of 
redenen hebben om aan te nemen dat een 
door hen in de handel gebracht product niet 
veilig is of anderszins niet conform is met 
deze verordening, nemen onmiddellijk de 
nodige corrigerende maatregelen om het 
product conform te maken of uit de handel 
te nemen of terug te roepen en de 
consumenten die door de niet-
conformiteit van het product risico lopen, 
op gepaste en doeltreffende wijze te 
waarschuwen. Bovendien brengen 
fabrikanten, indien het product niet veilig 
is, de bevoegde markttoezichtautoriteiten 
van de lidstaten waar zij het product op de 
markt hebben aangeboden, hiervan 
onmiddellijk op de hoogte, waarbij zij in 
het bijzonder de risico's voor de 
gezondheid en de veiligheid en alle 
genomen corrigerende maatregelen 
uitvoerig beschrijven.

Or. en
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Motivering

De importeur speelt een belangrijke rol aangezien hij verantwoordelijk is voor het product 
dat hij in de handel wil brengen in Europa. Derhalve is het van essentieel belang dat 
importeurs erop toezien dat alvorens een product in de handel wordt gebracht eraan 
bepaalde voorwaarden is voldaan, met name dat er een conformiteitsonderzoek heeft 
plaatsgevonden, dat de fabrikant de nodige technische documentatie heeft opgesteld, en dat 
het product de nodige conformiteitsmarkeringen bezit.

Amendement 252
Philippe Juvin, Nora Berra, Raffaele Baldassarre

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Fabrikanten die van mening zijn of 
redenen hebben om aan te nemen dat een 
door hen in de handel gebracht product niet 
veilig is of anderszins niet conform is met 
deze verordening, 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 niet veilig is, de bevoegde 
markttoezichtautoriteiten van de lidstaten 
waar zij het product op de markt hebben 
aangeboden, hiervan onmiddellijk op de 
hoogte, waarbij zij in het bijzonder de 
risico's voor de gezondheid en de 
veiligheid en alle genomen corrigerende 
maatregelen uitvoerig beschrijven.

9. Fabrikanten die van mening zijn of 
redenen hebben om aan te nemen dat een 
door hen in de handel gebracht product niet 
veilig is of anderszins niet conform is met 
deze verordening, 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 niet veilig is, de bevoegde 
markttoezichtautoriteiten van de lidstaten 
waar zij het product op de markt hebben 
aangeboden, hiervan onmiddellijk op de 
hoogte, waarbij zij in het bijzonder de 
risico's voor de gezondheid en de 
veiligheid en alle genomen corrigerende 
maatregelen uitvoerig beschrijven, alsmede 
de resultaten van die corrigerende 
maatregelen.

Or. en

Motivering

Er moet voor worden gezorgd dat de door de fabrikanten aan de markttoezichtautoriteiten 
verstrekte informatie ook betrekking heeft op de resultaten van de eventuele corrigerende 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de markttoezichtautoriteiten beschikken over de juiste 
informatie (follow-up). Dezelfde verplichting zou moeten gelden voor fabrikanten (artikel 8), 
importeurs (artikel 10) en distributeurs (artikel 11).
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Amendement 253
Heide Rühle

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9 bis. Fabrikanten zorgen ervoor dat zij 
over procedures beschikken om 
corrigerende maatregelen te nemen, om 
hun product uit de handel te nemen of 
terug te roepen en stellen deze op verzoek 
ter beschikking van de 
markttoezichtautoriteiten.

Or. en

Amendement 254
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9 bis. Naar gelang het mogelijke risico 
van een product, stellen fabrikanten zich 
regelmatig op de hoogte van de actuele 
stand der wetenschap en techniek, 
alsmede van te hanteren voorschriften en 
normen, overeenkomstig artikel 6, lid 2.

Or. de

Amendement 255
Ashley Fox

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) hij verstrekt een markttoezichtautoriteit 
op grond van een verzoek alle benodigde 
informatie en documentatie om de 
conformiteit van het product aan te tonen;

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;

Or. en

Amendement 256
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor zij een product in de handel 
brengen, gaan de importeurs na of het 
product conform is met het algemene 
veiligheidsvoorschrift van artikel 4 en of 
de fabrikant de voorschriften van artikel 8, 
leden 4, 6 en 7, heeft nageleefd.

1. Voor zij een product in de handel 
brengen, gaan de importeurs na of het 
product conform is met het algemene 
veiligheidsvoorschrift van artikel 4, of de 
fabrikant de voorschriften van artikel 8 
heeft nageleefd en of de fabrikant de 
technische documentatie heeft opgesteld 
overeenkomstig artikel 8.

Or. en

Amendement 257
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor zij een product in de handel 
brengen, gaan de importeurs na of het 
product conform is met het algemene 
veiligheidsvoorschrift van artikel 4 en of 
de fabrikant de voorschriften van artikel 8, 
leden 4, 6 en 7, heeft nageleefd.

1. Voor zij een product in de handel 
brengen, gaan de importeurs na of het 
product conform is met het algemene 
veiligheidsvoorschrift van artikel 4 en of 
de fabrikant de voorschriften van artikel 8, 
leden 4 en 6, heeft nageleefd.
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Or. en

(zie de amendementen op artikel 8, lid 4, onder c) en artikel 8, lid 7, van dezelfde indiener)

Motivering

Als de naam en het adres van een niet-EU-fabrikant op een geïmporteerd product vermeld 
moet staan, zou deze informatie bekend worden bij de concurrenten en zakelijke klanten van 
de importeur met als gevolg dat zij de importeur in de toekomst zouden kunnen omzeilen en 
de producten rechtstreeks bij de niet-EU-fabrikant zouden kunnen bestellen. Dit zou MKB-
bedrijven ontmoedigen om producten te importeren en zou leiden tot een ernstige verstoring 
van de concurrentie. Derhalve wordt voorgesteld deze informatie op te nemen in de 
technische documentatie.

Amendement 258
Franz Obermayr

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor zij een product in de handel 
brengen, gaan de importeurs na of het 
product conform is met het algemene 
veiligheidsvoorschrift van artikel 4 en of 
de fabrikant de voorschriften van artikel 8, 
leden 4, 6 en 7, heeft nageleefd.

1. Voor zij een product in de handel 
brengen, gaan de importeurs na of het 
product conform is met het algemene 
veiligheidsvoorschrift van artikel 4, of de 
fabrikant de voorschriften van artikel 8
heeft nageleefd, met name dat de door de 
fabrikant ter beschikking gestelde 
technische documentatie overeenkomstig 
artikel 8, lid 4, in overeenstemming zijn 
met de mogelijke risico’s die aan het 
product verbonden zijn.

Or. de

Amendement 259
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor zij een product in de handel 1. Voor zij een product in de handel 
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brengen, gaan de importeurs na of het 
product conform is met het algemene 
veiligheidsvoorschrift van artikel 4 en of 
de fabrikant de voorschriften van artikel 8, 
leden 4, 6 en 7, heeft nageleefd.

brengen, gaan de importeurs na of het 
product conform is met het algemene 
veiligheidsvoorschrift van artikel 4, of de 
fabrikant de voorschriften van artikel 8 
heeft nageleefd en of de technische 
documentatie die door de fabrikant is 
opgesteld overeenkomstig artikel 8, lid 4, 
in overeenstemming is met de mogelijke 
risico's die verbonden zijn aan het 
product.

Or. en

Motivering

De importeur speelt een belangrijke rol aangezien hij verantwoordelijk is voor het product 
dat hij in de handel wil brengen in Europa. Derhalve is het van essentieel belang dat 
importeurs erop toezien dat alvorens een product in de handel wordt gebracht eraan 
bepaalde voorwaarden is voldaan, met name dat er een conformiteitsonderzoek heeft 
plaatsgevonden, dat de fabrikant de nodige technische documentatie heeft opgesteld, en dat 
het product de nodige conformiteitsmarkeringen bezit.

Amendement 260
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Importeurs vermelden hun naam, hun 
geregistreerde handelsnaam of hun 
geregistreerde handelsmerk 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.

3. Importeurs vermelden hun naam, hun 
geregistreerde handelsnaam of hun 
geregistreerde handelsmerk en het
contactadres op het product, of wanneer dit 
niet mogelijk is, op de verpakking of in een 
bij het product gevoegd document of op 
een duidelijk op het product of op de 
verpakking of in een bij het product 
gevoegd document vermelde website. Zij 
zorgen ervoor dat het aanbrengen van een 
extra etiket de door de fabrikant op het 
etiket verstrekte informatie niet verbergt.

Or. en

(zie het amendement op artikel 8, lid 7, van dezelfde indiener)
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Motivering

Met name voor kleine producten (zoals sokken) en producten die los kunnen worden verkocht 
(zoals golfballen) zouden de voorgestelde verplichtingen tot hoge kosten leiden omdat de 
informatie dan bij de losse producten moet worden geleverd. De vermelding van een website 
waar nadere informatie kan worden ingewonnen zou kosten-efficiënter zijn en 
milieuvriendelijker.

Amendement 261
Philippe Juvin, Nora Berra, Raffaele Baldassarre

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Importeurs vermelden hun naam, hun 
geregistreerde handelsnaam of hun 
geregistreerde handelsmerk 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.

3. De importeurs vermelden hun naam, 
geregistreerde handelsnaam of hun 
geregistreerde merknaam en het 
contactadres op het product of op de 
verpakking of in een bij het product 
gevoegd document. Zij zorgen ervoor dat 
de door de fabrikant verstrekte verplichte
informatie of veiligheidsgerelateerde 
informatie niet wordt verborgen.

Or. en

Motivering

De schrapping van de woorden "wanneer dit niet mogelijk is" is bedoeld om importeurs meer 
flexibiliteit te geven bij de toepassing van artikel 10, lid 3, (ze kunnen de informatie 
aanbrengen op de verpakking - en niet noodzakelijkerwijs op het product- en derhalve hoeft 
de verpakking niet te worden geopend). De wijziging van de laatste zin is bedoeld om ook 
andere manieren om deze essentiële informatie te verbergen eronder te laten vallen (niet 
alleen door etiketten te gebruiken maar ook een andere verpakking, bijvoorbeeld). Afgezien 
daarvan, de informatie waarnaar verwezen wordt in deze bepaling mag niet worden beperkt 
tot de informatie die wordt verstrekt op het etiket.

Amendement 262
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 3 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Importeurs zien erop toe dat op hun 
producten een type-, partij- of 
serienummer, dan wel een ander 
identificatiemiddel wordt aangebracht dat 
gemakkelijk zichtbaar en leesbaar is voor 
de consumenten, 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.

Or. en

Amendement 263
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Importeurs zien erop toe dat op hun 
producten een type-, partij- of 
serienummer, dan wel een ander 
identificatiemiddel wordt aangebracht dat 
gemakkelijk zichtbaar en leesbaar is voor 
de consumenten, of dat de vereiste 
informatie op de verpakking of in een bij 
het product gevoegd document wordt 
vermeld.

Or. en

Amendement 264
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 4 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De importeurs garanderen dat het product 
vergezeld gaat van instructies en 
veiligheidsinformatie die zijn opgesteld in 
een taal die door de consumenten 
gemakkelijk kan worden begrepen, zoals 
vastgesteld door de lidstaat waar het 
product op de markt wordt aangeboden, 
behalve wanneer het product veilig kan 
worden gebruikt zoals door de fabrikant is 
bedoeld, zonder dergelijke instructies en 
veiligheidsinformatie.

De importeurs garanderen dat het product 
vergezeld gaat van instructies en 
veiligheidsinformatie die zijn opgesteld in 
een taal die of een visueel formaat dat 
door de consumenten gemakkelijk kan 
worden begrepen, zoals vastgesteld door de 
lidstaat waar het product op de markt wordt 
aangeboden, behalve wanneer het product 
veilig kan worden gebruikt zoals door de 
fabrikant is bedoeld, zonder dergelijke 
instructies en veiligheidsinformatie.

Or. en

Motivering

De vertaling in alle EU-talen kan in sommige gevallen worden vervangen door instructies in 
de vorm van afbeeldingen en pictogrammen. Deze innovatieve oplossingen zijn goede en 
aantrekkelijke alternatieven voor het technische vocabulaire dat gehanteerd wordt in de 
handleidingen bij bepaalde producten.

Amendement 265
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Indien dit gezien de mogelijke risico's 
van een product passend wordt geacht, 
voeren importeurs met het oog op de 
bescherming van de gezondheid en 
veiligheid van de consumenten, 
steekproeven uit op de verhandelde 
producten, onderzoeken zij klachten, non-
conforme producten en teruggeroepen 
producten en houden zij daarvan een 
register bij, en houden zij de fabrikant en 
de distributeurs op de hoogte van dit 
toezicht.

6. Indien dit gezien de mogelijke risico's 
van een product passend wordt geacht,
voeren importeurs met het oog op de 
bescherming van de gezondheid en 
veiligheid van personen ten minste 
eenmaal per jaar representatieve
steekproeven uit op de producten die in de 
handel worden gebracht, die willekeurig 
zijn gekozen in aanwezigheid van een 
deurwaarder, een autoriteit of enig ander 
gekwalificeerde persoon die is 
aangewezen door de lidstaat, onderzoeken 
zij klachten, niet-conforme producten en 
teruggeroepen producten en houden zij 
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daarvan een register bij, en houden zij de 
fabrikanten en de distributeurs op de 
hoogte van dit toezicht

Or. en

Amendement 266
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Indien dit gezien de mogelijke risico's 
van een product passend wordt geacht, 
voeren importeurs met het oog op de 
bescherming van de gezondheid en 
veiligheid van de consumenten, 
steekproeven uit op de verhandelde 
producten, onderzoeken zij klachten, non-
conforme producten en teruggeroepen 
producten en houden zij daarvan een 
register bij, en houden zij de fabrikant en 
de distributeurs op de hoogte van dit 
toezicht.

6. Indien dit gezien de mogelijke risico's 
van een product passend wordt geacht,
voeren importeurs met het oog op de 
bescherming van de gezondheid en 
veiligheid van personen ten minste 
eenmaal per jaar representatieve
steekproeven uit op de producten die in de 
handel worden gebracht, die willekeurig 
zijn gekozen in aanwezigheid van een 
deurwaarder, een autoriteit of enig ander 
gekwalificeerde persoon die is 
aangewezen door de lidstaat, onderzoeken 
zij klachten, niet-conforme producten en 
teruggeroepen producten en houden zij 
daarvan een register bij, en houden zij de 
fabrikanten en de distributeurs op de 
hoogte van dit toezicht Met name moeten
importeurs, onder dezelfde voorwaarden, 
tests uitvoeren op producten waarover de 
Commissie overeenkomstig artikel 12 van 
de Verordening betreffende markttoezicht 
op producten een besluit heeft genomen.

Or. en

Amendement 267
Wim van de Camp

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 6
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Indien dit gezien de mogelijke risico's 
van een product passend wordt geacht, 
voeren importeurs met het oog op de 
bescherming van de gezondheid en 
veiligheid van de consumenten, 
steekproeven uit op de verhandelde 
producten, onderzoeken zij klachten, non-
conforme producten en teruggeroepen 
producten en houden zij daarvan een 
register bij, en houden zij de fabrikant en 
de distributeurs op de hoogte van dit 
toezicht.

6. Indien dit gezien de mogelijke risico's 
van een product passend wordt geacht,
voeren importeurs met het oog op de 
bescherming van de gezondheid en 
veiligheid van personen ten minste 
eenmaal per jaar representatieve
steekproeven uit op de producten die in de 
handel worden gebracht, die willekeurig 
zijn gekozen in aanwezigheid van een 
deurwaarder, een autoriteit of enig ander 
gekwalificeerde persoon die is 
aangewezen door de lidstaat, onderzoeken 
zij klachten, niet-conforme producten en 
teruggeroepen producten en houden zij 
daarvan een register bij, en houden zij de 
fabrikanten en de distributeurs op de 
hoogte van dit toezicht. Met name moeten 
importeurs, onder dezelfde voorwaarden, 
tests uitvoeren op producten waarover de 
Commissie overeenkomstig artikel 12 van 
de Verordening betreffende markttoezicht 
op producten een besluit heeft genomen.

Or. en

Motivering

Zelfde motivering als van het amendement betreffende artikel 6 bis (nieuw).

Amendement 268
Constance Le Grip

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Indien dit gezien de mogelijke risico's 
van een product passend wordt geacht, 
voeren importeurs met het oog op de 
bescherming van de gezondheid en 
veiligheid van de consumenten, 
steekproeven uit op de verhandelde 

6. Indien dit gezien de mogelijke risico's 
van een product passend wordt geacht, 
voeren importeurs met het oog op de 
bescherming van de gezondheid en 
veiligheid van de consumenten, 
representatieve steekproeven uit op 
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producten, onderzoeken zij klachten, non-
conforme producten en teruggeroepen 
producten en houden zij daarvan een 
register bij, en houden zij de fabrikant en 
de distributeurs op de hoogte van dit 
toezicht.

willekeurig gekozen verhandelde 
producten, onderzoeken zij klachten, non-
conforme producten en teruggeroepen 
producten en houden zij daarvan een 
register bij, en houden zij de fabrikant en 
de distributeurs op de hoogte van dit 
toezicht.

Or. en

Amendement 269
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Importeurs die van mening zijn of 
redenen hebben om aan te nemen dat een 
door hen in de handel gebracht product niet 
veilig is of anderszins niet conform is met 
deze verordening, 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 niet veilig is, de bevoegde 
markttoezichtautoriteiten van de lidstaten 
waar zij het product op de markt hebben 
aangeboden, hiervan onmiddellijk op de 
hoogte, waarbij zij in het bijzonder de 
risico's voor de gezondheid en de 
veiligheid en alle genomen corrigerende 
maatregelen uitvoerig beschrijven.

Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.

Or. en

(zie de amendementen op artikel 8, lid 9, en artikel 11, lid 5, van dezelfde indiener)

Amendement 270
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 7
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Importeurs die van mening zijn of 
redenen hebben om aan te nemen dat een 
door hen in de handel gebracht product niet 
veilig is of anderszins niet conform is met 
deze verordening, 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 niet veilig is, de bevoegde 
markttoezichtautoriteiten van de lidstaten 
waar zij het product op de markt hebben 
aangeboden, hiervan onmiddellijk op de 
hoogte, waarbij zij in het bijzonder de 
risico's voor de gezondheid en de 
veiligheid en alle genomen corrigerende 
maatregelen uitvoerig beschrijven.

Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie. 

Or. en

Amendement 271
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Importeurs die van mening zijn of 
redenen hebben om aan te nemen dat een 
door hen in de handel gebracht product niet 
veilig is of anderszins niet conform is met 
deze verordening, 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 niet veilig is, de bevoegde 
markttoezichtautoriteiten van de lidstaten 
waar zij het product op de markt hebben 
aangeboden, hiervan onmiddellijk op de 
hoogte, waarbij zij in het bijzonder de 
risico's voor de gezondheid en de 

7. Importeurs die van mening zijn of 
redenen hebben om aan te nemen dat een 
door hen in de handel gebracht product niet 
veilig is of anderszins niet conform is met 
deze verordening, 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 niet veilig is, de bevoegde 
markttoezichtautoriteiten van de lidstaten 
waar zij het product op de markt hebben 
aangeboden, hiervan onmiddellijk op de
hoogte, waarbij zij in het bijzonder de 
risico's voor de gezondheid en de 
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veiligheid en alle genomen corrigerende 
maatregelen uitvoerig beschrijven.

veiligheid en alle genomen corrigerende 
maatregelen uitvoerig beschrijven. In 
dringende gevallen of wanneer een 
fabrikant niet voldoet aan deze 
verplichting, verplichten de lidstaten de 
importeur tot corrigerende maatregelen 
overeenkomstig artikel 9, lid 3, van 
Verordening (EU) nr. [.../... van het 
Europees Parlement en de Raad van ... 
betreffende het markttoezicht op 
producten]*.
__________________

* PB: Gelieve het nummer, de datum en 
de referentie van de Verordening 
betreffende het markttoezicht op 
producten (2013/0048) in te voegen.

Or. de

Amendement 272
Franz Obermayr

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Importeurs die van mening zijn of 
redenen hebben om aan te nemen dat een 
door hen in de handel gebracht product niet 
veilig is of anderszins niet conform is met 
deze verordening, 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 niet veilig is, de bevoegde 
markttoezichtautoriteiten van de lidstaten 
waar zij het product op de markt hebben 
aangeboden, hiervan onmiddellijk op de 
hoogte, waarbij zij in het bijzonder de 
risico's voor de gezondheid en de 
veiligheid en alle genomen corrigerende 
maatregelen uitvoerig beschrijven.

7. Importeurs die van mening zijn of 
redenen hebben om aan te nemen dat een 
door hen in de handel gebracht product niet 
veilig is of anderszins niet conform is met 
deze verordening, nemen onmiddellijk de 
nodige corrigerende maatregelen om het 
product conform te maken of uit de handel 
te nemen of terug te roepen. Bovendien 
brengen importeurs de bevoegde 
markttoezichtautoriteiten van de lidstaten 
waar zij het product op de markt hebben 
aangeboden, hiervan onmiddellijk op de 
hoogte. Daarbij beschrijven zij in het 
bijzonder de risico's voor de gezondheid en 
de veiligheid en alle genomen corrigerende 
maatregelen uitvoerig.
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Or. de

Amendement 273
Preslav Borissov

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Importeurs die van mening zijn of 
redenen hebben om aan te nemen dat een 
door hen in de handel gebracht product niet 
veilig is of anderszins niet conform is met 
deze verordening, 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 niet veilig is, de bevoegde 
markttoezichtautoriteiten van de lidstaten 
waar zij het product op de markt hebben 
aangeboden, hiervan onmiddellijk op de 
hoogte, waarbij zij in het bijzonder de 
risico's voor de gezondheid en de 
veiligheid en alle genomen corrigerende 
maatregelen uitvoerig beschrijven.

7. Importeurs die van mening zijn of 
redenen hebben om aan te nemen dat een 
door hen in de handel gebracht product niet 
veilig is of anderszins niet conform is met 
deze verordening, nemen onmiddellijk de 
nodige corrigerende maatregelen om het 
product conform te maken of zo nodig uit 
de handel te nemen of terug te roepen. Zij 
nemen tevens passende maatregelen om 
consumenten te waarschuwen voor het 
risico dat voor hen aan het product is 
verbonden. Bovendien brengen importeurs, 
indien het product niet veilig is, de 
bevoegde markttoezichtautoriteiten van de 
lidstaten waar zij het product op de markt 
hebben aangeboden, hiervan onmiddellijk 
op de hoogte, waarbij zij in het bijzonder 
de risico's voor de gezondheid en de 
veiligheid en alle genomen corrigerende 
maatregelen uitvoerig beschrijven.

Or. en

Amendement 274
Philippe Juvin, Nora Berra, Raffaele Baldassarre

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Importeurs die van mening zijn of 
redenen hebben om aan te nemen dat een 
door hen in de handel gebracht product niet 

7. Importeurs die van mening zijn of 
redenen hebben om aan te nemen dat een 
door hen in de handel gebracht product niet 
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veilig is of anderszins niet conform is met 
deze verordening, 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 niet veilig is, de bevoegde 
markttoezichtautoriteiten van de lidstaten 
waar zij het product op de markt hebben 
aangeboden, hiervan onmiddellijk op de 
hoogte, waarbij zij in het bijzonder de 
risico's voor de gezondheid en de 
veiligheid en alle genomen corrigerende 
maatregelen uitvoerig beschrijven.

veilig is of anderszins niet conform is met 
deze verordening, 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 niet veilig is, de bevoegde 
markttoezichtautoriteiten van de lidstaten 
waar zij het product op de markt hebben 
aangeboden, hiervan onmiddellijk op de 
hoogte, waarbij zij in het bijzonder de 
risico's voor de gezondheid en de 
veiligheid en alle genomen corrigerende 
maatregelen uitvoerig beschrijven, alsmede 
de resultaten van die corrigerende 
maatregelen.

Or. en

Motivering

Er moet voor worden gezorgd dat de door de importeurs aan de markttoezichtautoriteiten 
verstrekte informatie ook betrekking heeft op de resultaten van de eventuele corrigerende 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de markttoezichtautoriteiten beschikken over de juiste 
informatie (follow-up). Dezelfde verplichting zou moeten gelden voor fabrikanten (artikel 8), 
importeurs (artikel 10) en distributeurs (artikel 11).

Amendement 275
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De 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 hun verzoek ter 
beschikking van de 
markttoezichtautoriteiten.

8. De importeurs zorgen ervoor dat
gedurende een periode van vijf jaar na de 
datum waarop het product in de handel is 
gebracht, de relevante delen van de
technische documentatie in elektronische 
of fysieke vorm ter beschikking van de 
markttoezichtautoriteiten gesteld kunnen 
worden, op hun met redenen omkleed
verzoek.

Or. en
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(zie artikel R4, lid 8, van Besluit nr. 768/2008/EG en het amendement op artikel 8, lid 5, van 
dezelfde indiener)

Motivering

In Besluit nr. 768/2008/EG wordt het volgende bepaald: "Importeurs (...) zorgen ervoor dat 
gedurende ... [termijn specificeren, in verhouding tot de levenscyclus van het product en de 
omvang van het risico] de technische documentatie op verzoek aan die autoriteiten kan 
worden verstrekt." De voorgestelde termijn van 10 jaar is duidelijker langer dan de 
levenscyclus van de meeste consumentenproducten en moet derhalve worden ingekort. In de 
verzoeken moet worden aangegeven welke risico's er verbonden zouden zijn aan de producten 
in kwestie.

Amendement 276
Ashley Fox

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De 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 hun verzoek ter 
beschikking van de 
markttoezichtautoriteiten.

8. De importeurs zorgen ervoor dat de 
technische documentatie op hun verzoek 
ter beschikking van de 
markttoezichtautoriteiten kan worden 
gesteld.

Or. en

Amendement 277
Raffaele Baldassarre

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De 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 hun verzoek ter 
beschikking van de 

8. De importeurs zorgen ervoor dat de 
technische documentatie op hun verzoek 
ter beschikking van de 
markttoezichtautoriteiten kan worden 
gesteld voor een periode van tien jaar na de 
datum waarop het product in de handel is 
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markttoezichtautoriteiten. gebracht.

Or. en

Motivering

De verordening zou niet strenger mogen zijn dan de geharmoniseerde wetgeving. Derhalve 
zouden importeurs er niet toe verplicht mogen worden de technische documentatie bij te 
houden, maar ze moeten deze wel op verzoek ter beschikking kunnen stellen van de 
autoriteiten.

Amendement 278
Wim van de Camp

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 bis. Importeurs stellen lijsten op van 
hun productmodellen, vergezeld van een 
foto, en stellen deze naar behoren ter 
beschikking van het publiek en overige 
marktdeelnemers, met name voor 
producten waarover de Commissie 
overeenkomstig artikel 12 van de 
Verordening betreffende markttoezicht op 
producten een besluit heeft genomen en 
voor producten die op grote schaal 
worden gedistribueerd. De importeur 
levert aan de markttoezichtorganen, op 
hun verzoek, alsmede aan iedere 
marktdeelnemer waaraan hij zijn product 
distribueert, het bewijs dat er tussen zijn 
productmodellen essentiële verschillen 
bestaan. 

Or. en

Amendement 279
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Distributeurs die een product op de 
markt aanbieden, betrachten de nodige 
zorgvuldigheid in verband met de eisen 
van deze verordening.

1. Voordat distributeurs een product op de 
markt aanbieden, betrachten zij de nodige 
zorgvuldigheid in verband met de eisen 
van deze verordening.

Or. de

Amendement 280
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor zij een product op de markt 
aanbieden, gaan de distributeurs na of de 
fabrikant en de importeur de 
voorschriften van artikel 8, leden 6 tot en 
met 8, respectievelijk artikel 10, leden 3 en 
4, hebben nageleefd.

2. Voor zij een product op de markt 
aanbieden, gaan de distributeurs na of de 
informatie die wordt vereist 
overeenkomstig artikel 8, leden 6 tot en 
met 8, en artikel 10, leden 3 en 4, bij het 
product is gevoegd.

Or. en

Motivering

In de nieuwe formulering wordt verduidelijkt dat de distributeurs niet hoeven na te gaan of de 
door de fabrikant/importeur verstrekte informatie accuraat is. Distributeurs (met name MKB-
bedrijven) zijn niet toegerust om dergelijke technische beoordelingen te verrichten. 
Distributeurs zouden alleen moeten nagaan of de vereiste informatie aanwezig is. Dit zou alle 
distributeurs, met name MKB-bedrijven, in staat moeten stellen de verordening op efficiëntere 
wijze toe te passen en zou de rechtszekerheid bevorderen.

Amendement 281
Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor zij een product op de markt 
aanbieden, gaan de distributeurs na of de 
fabrikant en de importeur de voorschriften 
van artikel 8, leden 6 tot en met 8, 
respectievelijk artikel 10, leden 3 en 4, 
hebben nageleefd.

Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.

Or. en

Amendement 282
Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor zij een product op de markt 
aanbieden, gaan de distributeurs na of de 
fabrikant en de importeur de 
voorschriften van artikel 8, leden 6 tot en 
met 8, respectievelijk artikel 10, leden 3 en 
4, hebben nageleefd.

2. Voor zij een product op de markt 
aanbieden, gaan de distributeurs na of het 
product de markeringen bezit als bedoeld 
in artikel 8, leden 6 en 7, en artikel 10, lid 
3, en vergezeld gaat van de informatie als 
bedoeld in artikel 8, lid 8, en artikel 10, lid
4.

Or. it

Amendement 283
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor zij een product op de markt 
aanbieden, gaan de distributeurs na of de 
fabrikant en de importeur de voorschriften 
van artikel 8, leden 6 tot en met 8, 
respectievelijk artikel 10, leden 3 en 4, 

2. Voor zij een product op de markt 
aanbieden, gaan de distributeurs met de 
nodige zorgvuldigheid na of de fabrikant 
en de importeur de voorschriften van 
artikel 8, leden 6 tot en met 8, 
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hebben nageleefd. respectievelijk artikel 10, leden 3 en 4, 
hebben nageleefd.

Or. de

Motivering

Aanpassing aan artikel 10, onder a) van Richtlijn 2011/65/EU. Omwille van de 
proportionaliteit zouden steekproefsgewijze controles moeten volstaan.

Amendement 284
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor zij een product op de markt 
aanbieden, gaan de distributeurs na of de 
fabrikant en de importeur de 
voorschriften van artikel 8, leden 6 tot en 
met 8, respectievelijk artikel 10, leden 3 en 
4, hebben nageleefd.

2. Voor zij een product op de markt 
aanbieden, gaan de distributeurs na of het 
product de markeringen bezit als bedoeld 
in artikel 8, leden 6 tot en met 8, en
artikel 10, leden 3 en 4, en vergezeld gaat 
van de elementen als bedoeld in artikel 8, 
lid 8, en artikel 10, lid 4.

Or. en

Amendement 285
Philippe Juvin, Nora Berra

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor zij een product op de markt 
aanbieden, gaan de distributeurs na of de 
fabrikant en de importeur de voorschriften 
van artikel 8, leden 6 tot en met 8, 
respectievelijk artikel 10, leden 3 en 4, 
hebben nageleefd.

2. Voor zij een product op de markt 
aanbieden, gaan de distributeurs na of de 
fabrikant en de importeur de voorschriften 
van artikel 8, leden 6 tot en met 8, 
respectievelijk artikel 10, leden 3 en 4, 
hebben nageleefd. De distributeurs zorgen 
ervoor dat de door de fabrikant of de 
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importeur verstrekte verplichte informatie 
of veiligheidsgerelateerde informatie niet 
wordt verborgen.

Or. en

Motivering

Voor de distributeur zou dezelfde verplichting moeten gelden als voor de importeur (artikel 
10, lid 3) en hij zou essentiële, door de fabrikant of de importeur verstrekte informatie niet 
mogen verbergen.

Amendement 286
Raffaele Baldassarre

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor zij een product op de markt 
aanbieden, gaan de distributeurs na of de 
fabrikant en de importeur de 
voorschriften van artikel 8, leden 6 tot en 
met 8, respectievelijk artikel 10, leden 3 en 
4, hebben nageleefd.

2. Voor zij een product op de markt 
aanbieden, gaan de distributeurs na of de
verplichte informatie overeenkomstig
artikel 8, leden 6 tot en met 8, 
respectievelijk artikel 10, leden 3 en 4, is 
aangebracht op het product.

Or. en

Motivering

Duidelijk moet worden gemaakt dat de distributeur niet het waarheidsgehalte van deze 
elementen kan controleren maar alleen of ze vermeld staan.

Amendement 286
Raffaele Baldassarre

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor zij een product op de markt 
aanbieden, gaan de distributeurs na of de 
fabrikant en de importeur de 

2. Voor zij een product op de markt 
aanbieden, gaan de distributeurs na of op 
het product de vereiste markering is 
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voorschriften van artikel 8, leden 6 tot en 
met 8, respectievelijk artikel 10, leden 3 en 
4, hebben nageleefd.

aangebracht zoals vastgesteld in artikel 8, 
leden 6 tot en met 8, en artikel 10, leden 3 
en 4.

Or. fr

Motivering

Duidelijk moet worden gemaakt dat de distributeur niet het waarheidsgehalte van deze 
elementen kan controleren maar alleen of ze vermeld staan.

Amendement 287
Wim van de Camp

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De distributeur voert met het oog op 
de bescherming van de gezondheid en 
veiligheid van de consumenten bij 
producten waarover de Commissie 
overeenkomstig artikel 12 van de 
Verordening betreffende markttoezicht op 
producten [XREFX]een besluit heeft 
genomen ten minste eenmaal per jaar 
representatieve steekproeven uit op de 
producten die in de handel worden 
gebracht, die willekeurig zijn gekozen in 
aanwezigheid van een deurwaarder, een 
autoriteit of enig ander gekwalificeerde 
persoon die is aangewezen door de 
lidstaat.

Or. en

Motivering

Zelfde motivering als van het amendement betreffende artikel 6 bis (nieuw).

Amendement 288
Wim van de Camp

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3



AM\1003186NL.doc 135/171 PE516.922v03-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer een distributeur van mening is 
of redenen heeft om aan te nemen dat een 
product niet conform is met deze 
verordening, mag hij het product niet op de 
markt aanbieden totdat het conform is 
gemaakt. Voorts stelt de distributeur, 
indien het product niet veilig is, de 
fabrikant of eventueel de importeur 
daarvan in kennis, alsook de 
markttoezichtautoriteit van de lidstaat 
waarin de distributeur is gevestigd.

3. Wanneer een distributeur van mening is 
of redenen heeft om aan te nemen dat een 
product niet conform is met deze 
verordening, mag hij het product niet op de 
markt aanbieden totdat het conform is 
gemaakt. Voorts stelt de distributeur, 
indien het product niet veilig is, de 
fabrikant of eventueel de importeur 
daarvan in kennis, alsook de 
markttoezichtautoriteit van de lidstaat 
waarin de distributeur is gevestigd. Indien 
de Commissie overeenkomstig artikel 12 
van de Verordening betreffende 
markttoezicht op producten [XREFX]een 
besluit heeft genomen over het product 
voert de distributeur met het oog op de 
bescherming van de gezondheid en 
veiligheid van de consumenten ten minste 
eenmaal per jaar representatieve 
steekproeven uit op de producten die in de 
handel worden gebracht, die willekeurig 
zijn gekozen in aanwezigheid van een 
deurwaarder, een autoriteit of enig ander 
gekwalificeerde persoon die is 
aangewezen door de lidstaat.

Or. en

Motivering

Zelfde motivering als van het amendement betreffende artikel 6 bis (nieuw).

Amendement 289
Pier Antonio Panzeri

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer een distributeur van mening is 
of redenen heeft om aan te nemen dat een 
product niet conform is met deze 

3. Wanneer een distributeur van mening is 
of redenen heeft om aan te nemen dat een 
product niet conform is met deze 
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verordening, mag hij het product niet op de 
markt aanbieden totdat het conform is 
gemaakt. Voorts stelt de distributeur, 
indien het product niet veilig is, de 
fabrikant of eventueel de importeur 
daarvan in kennis, alsook de 
markttoezichtautoriteit van de lidstaat 
waarin de distributeur is gevestigd.

verordening, mag hij het product niet op de 
markt aanbieden totdat het conform is 
gemaakt. Voorts stelt de distributeur, 
indien het product niet veilig is, de 
fabrikant of eventueel de importeur 
daarvan in kennis, alsook de 
markttoezichtautoriteit van de lidstaat 
waarin de distributeur is gevestigd. Indien 
de Commissie overeenkomstig artikel 12 
van de Verordening betreffende 
markttoezicht op producten [XREFX]een 
besluit heeft genomen over het product 
voert de distributeur met het oog op de 
bescherming van de gezondheid en 
veiligheid van de consumenten ten minste 
eenmaal per jaar representatieve 
steekproeven uit op de producten die in de 
handel worden gebracht, die willekeurig 
zijn gekozen in aanwezigheid van een 
deurwaarder, een autoriteit of enig ander 
gekwalificeerde persoon die is 
aangewezen door de lidstaat.

Or. en

Amendement 290
Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Distributeurs zorgen gedurende de 
periode dat zij voor het product 
verantwoordelijk zijn, voor zodanige 
opslag- en vervoersomstandigheden dat de 
conformiteit van het product met het 
algemene veiligheidsvoorschrift van 
artikel 4 en eventueel met artikel 8, leden 6 
tot en met 8, en met artikel 10, leden 3 en 
4, niet in het gedrang komt.

Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.

Or. en
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Amendement 291
Raffaele Baldassarre

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Al naargelang de risico's die een 
product wellicht oplevert, kunnen 
distributeurs ter bescherming van de 
gezondheid en veiligheid van de 
consumenten steekproefsgewijs tests 
uitvoeren op producten die in de handel 
worden gebracht.

Or. fr

Motivering

Het is niet opportuun te verlangen dat distributeurs producten gaan testen. Wél zou deze 
verordening, conform de bestaande praktijk, distributeurs ertoe kunnen aansporen dit toch te 
doen, met name voor producten die risico's kunnen opleveren.

Amendement 292
Heide Rühle

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Distributeurs zorgen ervoor dat zij 
over procedures beschikken om 
corrigerende maatregelen te nemen, om 
hun product uit de handel te nemen of 
terug te roepen en stellen deze op verzoek 
ter beschikking van de 
markttoezichtautoriteiten.

Or. en

Amendement 293
Jürgen Creutzmann
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Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Distributeurs die van mening zijn of 
redenen hebben om aan te nemen dat een 
door hen op de markt aangeboden product 
niet veilig is of niet conform is met 
respectievelijk artikel 8, leden 6 tot en met 
8, en artikel 10, leden 3 en 4, zien erop toe 
dat de nodige corrigerende maatregelen 
worden genomen om het product conform 
te maken of zo nodig uit de handel te 
nemen of terug te roepen. Bovendien 
brengen distributeurs, indien het product 
niet veilig is, de fabrikant respectievelijk 
de importeur, alsook de
markttoezichtautoriteiten van de lidstaten 
waar zij het product op de markt hebben 
aangeboden, hiervan onmiddellijk op de 
hoogte, waarbij zij in het bijzonder de 
risico's voor de gezondheid en de 
veiligheid en alle genomen corrigerende 
maatregelen uitvoerig beschrijven.

Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie. 

Or. en

Amendement 294
Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Distributeurs die van mening zijn of 
redenen hebben om aan te nemen dat een 
door hen op de markt aangeboden product 
niet veilig is of niet conform is met 
respectievelijk artikel 8, leden 6 tot en met 
8, en artikel 10, leden 3 en 4, zien erop toe 
dat de nodige corrigerende maatregelen 

Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie. 
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worden genomen om het product conform 
te maken of zo nodig uit de handel te 
nemen of terug te roepen. Bovendien 
brengen distributeurs, indien het product 
niet veilig is, de fabrikant respectievelijk 
de importeur, alsook de 
markttoezichtautoriteiten van de lidstaten 
waar zij het product op de markt hebben 
aangeboden, hiervan onmiddellijk op de 
hoogte, waarbij zij in het bijzonder de 
risico's voor de gezondheid en de 
veiligheid en alle genomen corrigerende 
maatregelen uitvoerig beschrijven.

Or. en

Amendement 295
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Distributeurs die van mening zijn of 
redenen hebben om aan te nemen dat een 
door hen op de markt aangeboden product 
niet veilig is of niet conform is met 
respectievelijk artikel 8, leden 6 tot en met 
8, en artikel 10, leden 3 en 4, zien erop toe 
dat de nodige corrigerende maatregelen 
worden genomen om het product conform 
te maken of zo nodig uit de handel te 
nemen of terug te roepen. Bovendien 
brengen distributeurs, indien het product 
niet veilig is, de fabrikant respectievelijk 
de importeur, alsook de 
markttoezichtautoriteiten van de lidstaten 
waar zij het product op de markt hebben 
aangeboden, hiervan onmiddellijk op de 
hoogte, waarbij zij in het bijzonder de 
risico's voor de gezondheid en de 
veiligheid en alle genomen corrigerende 
maatregelen uitvoerig beschrijven.

5. Distributeurs die van mening zijn of 
redenen hebben om aan te nemen dat een 
door hen op de markt aangeboden product 
niet veilig is of niet conform is met 
respectievelijk artikel 8, leden 6 tot en met 
8, en artikel 10, leden 3 en 4, zien erop toe 
dat de nodige corrigerende maatregelen 
worden genomen om het product conform 
te maken of zo nodig uit de handel te 
nemen of terug te roepen. Bovendien 
brengen distributeurs, indien het product 
niet veilig is, de fabrikant respectievelijk 
de importeur, alsook de 
markttoezichtautoriteiten van de lidstaten 
waar zij het product op de markt hebben 
aangeboden, hiervan onmiddellijk op de 
hoogte, waarbij zij in het bijzonder de 
risico's voor de gezondheid en de 
veiligheid en alle genomen corrigerende 
maatregelen uitvoerig beschrijven. In 
dringende gevallen of wanneer een 
distributeur niet voldoet aan deze 
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verplichting, verplichten de lidstaten de 
distributeur tot corrigerende maatregelen 
overeenkomstig artikel 9, lid 3, van 
Verordening (EU) nr. [.../... van het 
Europees Parlement en de Raad van ... 
betreffende het markttoezicht op 
producten]*.
__________________

* PB: Gelieve het nummer, de datum en 
de referentie van de Verordening 
betreffende het markttoezicht op 
producten (2013/0048) in te voegen.

Or. de

Amendement 296
Catherine Stihler

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Distributeurs die van mening zijn of
redenen hebben om aan te nemen dat een 
door hen op de markt aangeboden product 
niet veilig is of niet conform is met 
respectievelijk artikel 8, leden 6 tot en met 
8, en artikel 10, leden 3 en 4, zien erop toe 
dat de nodige corrigerende maatregelen 
worden genomen om het product conform 
te maken of zo nodig uit de handel te 
nemen of terug te roepen. Bovendien 
brengen distributeurs, indien het product 
niet veilig is, de fabrikant respectievelijk 
de importeur, alsook de 
markttoezichtautoriteiten van de lidstaten 
waar zij het product op de markt hebben 
aangeboden, hiervan onmiddellijk op de 
hoogte, waarbij zij in het bijzonder de 
risico's voor de gezondheid en de 
veiligheid en alle genomen corrigerende 
maatregelen uitvoerig beschrijven.

5. Distributeurs die van mening zijn of 
redenen hebben om aan te nemen dat een 
door hen op de markt aangeboden product 
niet veilig is of niet conform is met 
respectievelijk artikel 8, leden 6 tot en met 
8, en artikel 10, leden 3 en 4, zien erop toe 
dat de nodige corrigerende maatregelen 
worden genomen om het product conform 
te maken of zo nodig uit de handel te 
nemen of terug te roepen. Distributeurs 
zorgen ervoor dat zij over procedures 
beschikken om corrigerende maatregelen 
te nemen, om producten die zij in de 
handel hebben gebracht uit de handel te 
nemen of terug te roepen. Bovendien 
brengen distributeurs, indien het product 
niet veilig is, de fabrikant respectievelijk 
de importeur, alsook de 
markttoezichtautoriteiten van de lidstaten 
waar zij het product op de markt hebben 
aangeboden, hiervan onmiddellijk op de 
hoogte, waarbij zij in het bijzonder de 
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risico's voor de gezondheid en de 
veiligheid en alle genomen corrigerende 
maatregelen uitvoerig beschrijven.

Or. en

Amendement 297
Franz Obermayr

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Distributeurs die van mening zijn of 
redenen hebben om aan te nemen dat een 
door hen op de markt aangeboden product 
niet veilig is of niet conform is met 
respectievelijk artikel 8, leden 6 tot en met 
8, en artikel 10, leden 3 en 4, zien erop toe 
dat de nodige corrigerende maatregelen 
worden genomen om het product conform 
te maken of zo nodig uit de handel te 
nemen of terug te roepen. Bovendien 
brengen distributeurs, indien het product 
niet veilig is, de fabrikant respectievelijk 
de importeur, alsook de 
markttoezichtautoriteiten van de lidstaten
waar zij het product op de markt hebben 
aangeboden, hiervan onmiddellijk op de 
hoogte, waarbij zij in het bijzonder de 
risico's voor de gezondheid en de 
veiligheid en alle genomen corrigerende 
maatregelen uitvoerig beschrijven.

5. Distributeurs die van mening zijn of 
redenen hebben om aan te nemen dat een 
door hen op de markt aangeboden product 
niet veilig is of niet conform is met 
respectievelijk artikel 8, leden 6 tot en met 
8, en artikel 10, leden 3, 4 en 5, schorten 
de distributie onmiddellijk tot nader order 
op en zien erop toe dat de nodige 
corrigerende maatregelen worden genomen 
om het product conform te maken of uit de 
handel te nemen of terug te roepen.
Bovendien brengen distributeurs de 
fabrikant respectievelijk de importeur, 
alsook de markttoezichtautoriteiten van de 
lidstaten waar zij het product op de markt 
hebben aangeboden, hiervan onmiddellijk 
op de hoogte; daarbij beschrijven zij in het 
bijzonder de risico's voor de gezondheid en 
de veiligheid en alle genomen corrigerende 
maatregelen uitvoerig.

Or. de

Amendement 298
Philippe Juvin, Nora Berra, Raffaele Baldassarre

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Distributeurs die van mening zijn of 
redenen hebben om aan te nemen dat een 
door hen op de markt aangeboden product 
niet veilig is of niet conform is met 
respectievelijk artikel 8, leden 6 tot en met 
8, en artikel 10, leden 3 en 4, zien erop toe 
dat de nodige corrigerende maatregelen 
worden genomen om het product conform 
te maken of zo nodig uit de handel te 
nemen of terug te roepen. Bovendien 
brengen distributeurs, indien het product 
niet veilig is, de fabrikant respectievelijk 
de importeur, alsook de 
markttoezichtautoriteiten van de lidstaten 
waar zij het product op de markt hebben 
aangeboden, hiervan onmiddellijk op de 
hoogte, waarbij zij in het bijzonder de 
risico's voor de gezondheid en de 
veiligheid en alle genomen corrigerende 
maatregelen uitvoerig beschrijven.

5. Distributeurs die van mening zijn of 
redenen hebben om aan te nemen dat een 
door hen op de markt aangeboden product 
niet veilig is of niet conform is met 
respectievelijk artikel 8, leden 6 tot en met 
8, en artikel 10, leden 3 en 4, zien er 
onmiddellijk op toe dat de nodige 
corrigerende maatregelen worden genomen 
om het product conform te maken of zo 
nodig uit de handel te nemen of terug te 
roepen. Bovendien brengen distributeurs, 
indien het product niet veilig is, de 
fabrikant respectievelijk de importeur, 
alsook de markttoezichtautoriteiten van de 
lidstaten waar zij het product op de markt 
hebben aangeboden, hiervan onmiddellijk 
op de hoogte, waarbij zij in het bijzonder 
de risico's voor de gezondheid en de 
veiligheid en alle genomen corrigerende 
maatregelen uitvoerig beschrijven, alsmede 
de resultaten van die corrigerende 
maatregelen.

Or. en

Motivering

Dezelfde verplichting in termen van reactiesnelheid zou moeten gelden voor fabrikanten, 
importeurs en distributeurs (toevoeging van de term ' onmiddellijk'). Bovendien moet ervoor 
gezorgd worden dat de door de fabrikanten aan de markttoezichtautoriteiten verstrekte 
informatie ook betrekking heeft op de resultaten van de eventuele corrigerende maatregelen 
om ervoor te zorgen dat de markttoezichtautoriteiten beschikken over de juiste informatie 
(follow-up). Dezelfde verplichting zou moeten gelden voor fabrikanten (artikel 8), importeurs 
(artikel 10) en distributeurs (artikel 11).

Amendement 299
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 5 bis (nieuw)



AM\1003186NL.doc 143/171 PE516.922v03-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Distributeurs mogen ook een 
verzoek indienen bij een 
beroepsvereniging waarvan zij lid zijn, of 
zich organiseren in een 
beroepsvereniging, om te voldoen aan de
verplichtingen overeenkomstig dit artikel.

Or. en

Amendement 300
Franz Obermayr

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Distributeurs mogen zich ook 
aansluiten bij een beroepsvereniging om 
in dat verband te voldoen aan de 
verplichtingen overeenkomstig dit artikel.

Or. de

Amendement 301
Wim van de Camp

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Distributeurs mogen ook een 
verzoek indienen bij een 
beroepsvereniging waarvan zij lid zijn, of 
zich organiseren in een 
beroepsvereniging, om te voldoen aan de 
verplichtingen overeenkomstig dit artikel.

Or. en
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Motivering

Sommige distributeurs die niet rechtstreeks kunnen of wensen te voldoen aan de 
verplichtingen overeenkomstig dit artikel kunnen ervoor kiezen zich te organiseren in een 
beroepsvereniging om deze vereniging te belasten met de taak om aan de verplichtingen 
overeenkomstig dit artikel te voldoen.

Amendement 302
Pier Antonio Panzeri

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Distributeurs mogen ook een 
verzoek indienen bij een 
beroepsvereniging waarvan zij lid zijn, of 
zich organiseren in een 
beroepsvereniging, om te voldoen aan de 
verplichtingen overeenkomstig dit artikel.

Or. en

Amendement 303
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gevallen waarin de verplichtingen van 
fabrikanten van toepassing zijn op 
importeurs en distributeurs

Verdere verplichtingen van 
marktdeelnemers

Or. de

Amendement 304
Matteo Salvini



AM\1003186NL.doc 145/171 PE516.922v03-00

NL

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Gevallen waarin de verplichtingen van 
fabrikanten van toepassing zijn op 
importeurs en distributeurs

Gevallen waarin de verplichtingen van 
fabrikanten van toepassing zijn op 
importeurs en distributeurs en vice versa.

Or. it

Amendement 305
Josef Weidenholzer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op verzoek van de autoriteit van een 
lidstaat die bevoegde is voor de 
conformiteit van een bepaald product, 
benoemen de marktdeelnemers een 
contactpersoon. Dit mag dezelfde persoon 
zijn als de in lid 1 benoemde persoon.

Or. de

Amendement 306
Josef Weidenholzer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De marktdeelnemers benoemen een 
algemene gemachtigde voor 
productveiligheid en maken deze bekend 
aan de bevoegde autoriteit van een 
lidstaat. De lidstaten kunnen hiertoe 
nadere bepalingen vaststellen.

Or. de
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Amendement 307
Matteo Salvini

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Fabrikanten die onder hun eigen naam of 
handelsmerk een al eerder door een 
andere marktdeelnemer op de EU-markt 
gebracht product in de handel brengen, 
worden beschouwd als importeurs en zijn 
derhalve onderworpen aan de 
desbetreffende verplichtingen uit hoofde 
van artikel 10.

Or. it

Amendement 308
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De verplichting om de 
markttoezichtautoriteiten in te lichten 
overeenkomstig artikel 8, lid 9, artikel 10, 
leden 2 en 7, en artikel 11, leden 3 en 5, is 
niet van toepassing indien aan de 
volgende voorwaarden is voldaan:

Schrappen

a) slechts een beperkt aantal goed 
geïdentificeerde producten is niet veilig;
b) de fabrikant, importeur of distributeur 
kan aantonen dat het risico volledig onder 
controle is en de gezondheid en veiligheid 
van personen niet langer kan bedreigen;
c) de oorzaak van het risico van het 
product is van dien aard dat de kennis 
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ervan geen nuttige informatie is voor de 
autoriteiten of het publiek.

Or. de

Amendement 309
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De verplichting om de 
markttoezichtautoriteiten in te lichten 
overeenkomstig artikel 8, lid 9, artikel 10, 
leden 2 en 7, en artikel 11, leden 3 en 5, is 
niet van toepassing indien aan de volgende 
voorwaarden is voldaan:

1. De verplichting om de 
markttoezichtautoriteiten in te lichten 
overeenkomstig artikel 8, lid 9, artikel 10, 
leden 2 en 7, en artikel 11, leden 3 en 5, is 
niet van toepassing indien de fabrikant, 
importeur of distributeur kan aantonen 
dat het risico volledig onder controle is en 
de gezondheid en veiligheid van personen 
niet meer in gevaar kan brengen en dat 
alle nodige corrigerende maatregelen al 
zijn genomen om het product te 
standaardiseren, van de markt te halen of 
terug te roepen.

Or. it

Amendement 310
Raffaele Baldassarre

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De verplichting om de 
markttoezichtautoriteiten in te lichten 
overeenkomstig artikel 8, lid 9, artikel 10, 
leden 2 en 7, en artikel 11, leden 3 en 5, is 
niet van toepassing indien aan de volgende 

1. De verplichting om de 
markttoezichtautoriteiten in te lichten 
overeenkomstig artikel 8, lid 9, artikel 10, 
leden 2 en 7, en artikel 11, leden 3 en 5, is 
niet van toepassing indien er sprake is van 
minimale risico's die verenigbaar zijn met
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voorwaarden is voldaan: het gebruik van het product en vanuit het 
oogpunt van een hoog 
beschermingsniveau voor de gezondheid 
en de veiligheid van personen 
overeenkomstig artikel 3, lid 1, 
aanvaardbaar worden geacht dan wel 
indien aan de volgende voorwaarden is 
voldaan:

Or. fr

Motivering

Ter verduidelijking. De verplichting om de markttoezichtautoriteiten in te lichten is niet van 
toepassing op veilige producten in de zin van artikel 3, d.w.z. op producten die minimale 
risico's opleveren welke verenigbaar zijn met het gebruik van het product, als aanvaardbaar 
worden beschouwd en garant staan voor een hoog niveau van bescherming van de 
gezondheid en veiligheid van personen.

Amendement 311
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) slechts een beperkt aantal goed 
geïdentificeerde producten is niet veilig;

Schrappen

Or. it

Amendement 312
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de fabrikant, importeur of distributeur 
kan aantonen dat het risico volledig onder 
controle is en de gezondheid en veiligheid 
van personen niet langer kan bedreigen;

Schrappen

Or. it
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Amendement 313
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de fabrikant, importeur of distributeur 
kan aantonen dat het risico volledig onder 
controle is en de gezondheid en veiligheid 
van personen niet langer kan bedreigen;

b) de fabrikant, importeur of distributeur 
kan aantonen dat het risico op 
doeltreffende wijze onder controle is om 
risico's voor de gezondheid en veiligheid 
van personen te voorkomen;

Or. en

Motivering

Volledig onder controle brengen is in de praktijk onmogelijk. Derhalve zou de formulering 
moeten worden aangepast omwille van de rechtszekerheid van de marktdeelnemers.

Amendement 314
Ashley Fox

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de fabrikant, importeur of distributeur 
kan aantonen dat het risico volledig onder 
controle is en de gezondheid en veiligheid 
van personen niet langer kan bedreigen;

b) de fabrikant, importeur of distributeur 
kan aantonen dat het risico op 
doeltreffende wijze onder controle is; 

Or. en

Amendement 315
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – letter c



PE516.922v03-00 150/171 AM\1003186NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de oorzaak van het risico van het 
product is van dien aard dat de kennis 
ervan geen nuttige informatie is voor de 
autoriteiten of het publiek.

Schrappen

Or. en

Motivering

In de eerste plaats is de oorzaak van het risico soms niet bekend. In de tweede plaats, als de 
oorzaak wel bekend is, kunnen marktdeelnemers soms moeilijk beoordelen of de kennis ervan 
nuttige informatie is voor het publiek. Een dergelijke verplichte voorwaarde zou 
rechtsonzekerheid in de hand werken.

Amendement 316
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de oorzaak van het risico van het 
product is van dien aard dat de kennis 
ervan geen nuttige informatie is voor de 
autoriteiten of het publiek.

Schrappen

Or. it

Amendement 317
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen de situaties 
vaststellen waarop lid 1 van toepassing is. 
Die uitvoeringshandelingen worden 

Schrappen
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vastgesteld overeenkomstig de in 
artikel 19, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure.

Or. de

Amendement 318
Heide Rühle

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie wordt gemachtigd 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 20 tot vaststelling 
van de producten, categorieën of groepen 
producten waarvoor, vanwege hun 
geringe risico, de informatie als bedoeld 
in artikel 8, lid 7, en artikel 10, lid 3, niet 
dient te worden aangebracht op het 
product zelf.

Schrappen

Or. en

Amendement 319
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie wordt gemachtigd 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 20 tot vaststelling 
van de producten, categorieën of groepen 
producten waarvoor, vanwege hun 
geringe risico, de informatie als bedoeld 
in artikel 8, lid 7, en artikel 10, lid 3, niet 
dient te worden aangebracht op het 
product zelf.

Schrappen
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Or. it

Amendement 320
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie wordt gemachtigd 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 20 tot vaststelling 
van de producten, categorieën of groepen 
producten waarvoor, vanwege hun geringe 
risico, de informatie als bedoeld in 
artikel 8, lid 7, en artikel 10, lid 3, niet 
dient te worden aangebracht op het 
product zelf.

3. De Commissie wordt gemachtigd 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 20 tot vaststelling 
van de producten, categorieën of groepen 
producten waarvoor, vanwege hun geringe 
risico, de informatie als bedoeld in 
artikel 8, lid 7, en artikel 10, lid 3, niet 
vereist is.

Or. en

Motivering

Aanpassing aan de formulering van de artikelen 8, lid 7, en 10, lid 3, volgens welke de 
vereiste informatie ook kan worden aangebracht op de verpakking of in een bij het product 
gevoegd document wanneer de informatie niet kan worden aangebracht op het product zelf.

Amendement 321
Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie wordt gemachtigd 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 20 tot vaststelling 
van de producten, categorieën of groepen 
producten waarvoor, vanwege hun geringe 
risico, de informatie als bedoeld in 
artikel 8, lid 7, en artikel 10, lid 3, niet 
dient te worden aangebracht op het product 

3. De Commissie wordt gemachtigd 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 20 tot vaststelling 
van de producten, categorieën of groepen 
producten waarvoor de informatie als 
bedoeld in artikel 8, lid 7, en artikel 10, lid 
3, niet dient te worden aangebracht op het 
product zelf.
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zelf.

Or. en

Motivering

Identificatie van het product en de marktdeelnemer is van cruciaal belang. Om ervoor te 
zorgen dat producten die in de handel worden gebracht veilig zijn is het van essentieel belang 
dat zij duidelijk worden geïdentificeerd en dat duidelijk wordt bepaald welke verplichtingen 
en taken de afzonderlijke actoren hebben. 

Amendement 322
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Marktdeelnemers delen, op verzoek, aan 
de markttoezichtautoriteiten het volgende
mede:

1. Marktdeelnemers verstrekken de 
markttoezichtautoriteiten op verzoek de
volgende informatie:

Or. fr

Motivering

Informatie over de hoeveelheid betrokken producten en eventueel beschikbare 
traceerbaarheidsgegevens zijn bijzonder nuttig voor de risicobeoordeling en voor het 
uitvoeren van gerichte controles.

Amendement 323
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) welke marktdeelnemer een product aan 
hen heeft geleverd;

a) welke marktdeelnemer een product aan 
hen heeft geleverd; het soort en het aantal 
van de desbetreffende producten, alsmede 
de traceerbaarheidsgegevens;
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Or. de

Amendement 324
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) welke marktdeelnemer een product aan 
hen heeft geleverd;

a) de identiteit van de marktdeelnemers 
die hen het product hebben geleverd en 
het aantal producten dat daarmee was 
gemoeid, alsmede eventueel beschikbare 
aanvullende traceerbaarheidsinformatie;

Or. fr

Motivering

Informatie over de hoeveelheid betrokken producten en eventueel beschikbare 
traceerbaarheidsgegevens zijn bijzonder nuttig voor de risicobeoordeling en voor het 
uitvoeren van gerichte controles.

Amendement 325
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) aan welke marktdeelnemer zij een 
product hebben geleverd.

b) aan welke marktdeelnemer zij een 
product hebben geleverd; het soort en het 
aantal van de desbetreffende producten, 
alsmede de traceerbaarheidsgegevens.

Or. de

Amendement 326
Bernadette Vergnaud
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Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) aan welke marktdeelnemer zij een
product hebben geleverd.

b) de identiteit van de marktdeelnemers 
waaraan zij het product hebben geleverd
en het aantal producten dat daarmee 
gemoeid was, alsmede eventueel 
beschikbare aanvullende 
traceerbaarheidsinformatie;

Or. fr

Motivering

Informatie over de hoeveelheid betrokken producten en eventueel beschikbare 
traceerbaarheidsgegevens zijn bijzonder nuttig voor de risicobeoordeling en voor het 
uitvoeren van gerichte controles.

Amendement 327
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Marktdeelnemers moeten tot tien jaar 
nadat het product aan hen is geleverd en tot 
tien jaar nadat zij het product hebben 
geleverd, de in lid 1 bedoelde informatie 
kunnen verstrekken.

2. Marktdeelnemers moeten tot vijf jaar 
nadat het product aan hen is geleverd en tot 
vijf jaar nadat zij het product hebben 
geleverd, de in de eerste alinea bedoelde 
informatie kunnen verstrekken.

Or. en

Motivering

Gezien het brede scala aan producten dat onder deze verordening valt en het relatieve 
geringe risiconiveau, zou een verplichting om informatie over de toeleveringsketens van alle 
consumentenproducten gedurende 10 jaar bij te houden leiden tot een buitensporige 
administratieve rompslomp. Voor het midden- en kleinbedrijf is het bijna onmogelijk om aan 
dergelijke verplichtingen te voldoen, want dan zouden ze in feite niet meer kunnen 
concurreren met grotere bedrijven.
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Amendement 328
Ashley Fox

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Marktdeelnemers moeten tot tien jaar
nadat het product aan hen is geleverd en 
tot tien jaar nadat zij het product hebben 
geleverd, de in lid 1 bedoelde informatie 
kunnen verstrekken.

2. Marktdeelnemers moeten gedurende een 
termijn die overeenkomt met een redelijke 
inschatting van de levenscyclus van een 
product nadat zij het product hebben 
geleverd, de in lid 1 bedoelde informatie 
kunnen verstrekken

Or. en

Amendement 329
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Indien marktdeelnemers de in lid 1 
bedoelde informatie meedelen, 
behandelen de markttoezichtautoriteiten 
deze informatie als vertrouwelijke 
informatie.

Or. en

Motivering

Voor veel distributeurs en groothandelaren is het een bedrijfsgeheim waar zij hun producten 
laten maken en aan wie zij die leveren. Daarom moet de identiteit van hun leveranciers 
worden beschermd. De informatie die wordt verstrekt door de marktdeelnemers mag alleen 
gebruikt worden door de markttoezichtautoriteiten en commercieel gevoelige informatie mag 
onder geen beding algemeen bekend worden of in handen van concurrenten vallen.

Amendement 330
Ashley Fox
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Voorstel voor een verordening
Artikel 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 15 Schrappen
Traceerbaarheid van producten
1. Voor bepaalde producten, categorieën
of groepen producten die, gezien hun 
specifieke kenmerken of de specifieke 
voorwaarden voor distributie en gebruik, 
een aanzienlijk risico voor de gezondheid 
en de veiligheid van personen kunnen 
vormen, kan de Commissie van de 
marktdeelnemers die deze producten in de 
handel brengen en aanbieden, eisen een 
traceerbaarheidssysteem in te stellen of 
erbij aan te sluiten.
2. Het traceerbaarheidssysteem moet 
bestaan uit de vergaring en opslag van 
gegevens op elektronische wijze waardoor 
identificatie mogelijk is van het product 
en van de marktdeelnemers die bij de 
toeleveringsketen betrokken zijn, alsook 
uit de plaatsing van een aanduiding op 
het product, de verpakking ervan of de 
begeleidende documenten, waardoor de 
toegang tot die gegevens mogelijk wordt 
gemaakt.
3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 20 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen:
a) tot vaststelling van de producten, 
categorieën of groepen producten die een 
aanzienlijk risico voor de gezondheid en 
de veiligheid van personen kunnen 
vormen, als bedoeld in lid 1;
b) tot vaststelling van de gegevens die de 
marktdeelnemers moeten vergaren en 
opslaan door middel van het 
traceerbaarheidssysteem, als bedoeld in 
lid 2.
4. De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen het type
aanduiding en de plaatsing ervan, als 
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bedoeld in lid 2, vaststellen. Die 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld overeenkomstig de in 
artikel 19, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure.
5. Bij de vaststelling van de in de leden 3 
en 4 bedoelde maatregelen houdt de 
Commissie rekening met het volgende:
a) de kosteneffectiviteit van de 
maatregelen, met inbegrip van hun 
gevolgen voor ondernemingen, meer 
speciaal kleine en middelgrote 
ondernemingen;
b) de verenigbaarheid met 
traceerbaarheidssystemen die 
internationaal beschikbaar zijn.

Or. en

Motivering

Er wordt niet aangetoond dat deze bepalingen iets toevoegen of voordelen opleveren voor de 
consument, markttoezichtautoriteiten of marktdeelnemers. Deze bepalingen zadelen het 
bedrijfsleven op met nog niet in te schatten kosten die waarschijnlijk zullen worden 
doorberekend aan de consument. Bovendien is niet aangetoond dat er niet-geharmoniseerde 
producten zijn waar zulke ernstige risico's aan zijn verbonden dat deze benadering 
gerechtvaardigd zou zijn. Deze benadering is derhalve buitensporig.

Amendement 331
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor bepaalde producten, categorieën of 
groepen producten die, gezien hun 
specifieke kenmerken of de specifieke 
voorwaarden voor distributie en gebruik, 
een aanzienlijk risico voor de gezondheid 
en de veiligheid van personen kunnen 
vormen, kan de Commissie van de 
marktdeelnemers die deze producten in de 
handel brengen en aanbieden, eisen een 

1. Voor bepaalde producten, categorieën of 
groepen producten die, gezien hun 
specifieke kenmerken of de specifieke 
voorwaarden voor distributie en gebruik, 
een aanzienlijk risico voor de gezondheid 
en de veiligheid van personen kunnen 
vormen, en na raadpleging van de 
relevante belanghebbenden, kan de 
Commissie van de marktdeelnemers die 
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traceerbaarheidssysteem in te stellen of 
erbij aan te sluiten.

deze producten in de handel brengen en 
aanbieden, eisen een 
traceerbaarheidssysteem in te stellen of 
erbij aan te sluiten.

Or. en

Motivering

Alvorens nieuwe traceerbaarheidsvereisten voor te stellen zou de Commissie de relevante 
belanghebbenden, zoals beroepsorganisaties en consumentenorganisaties, moeten raadplegen 
om gebruik te maken van hun expertise en rekening te houden met de praktische 
consequenties van dergelijke vereisten.

Amendement 332
Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor bepaalde producten, categorieën of 
groepen producten die, gezien hun 
specifieke kenmerken of de specifieke 
voorwaarden voor distributie en gebruik, 
een aanzienlijk risico voor de gezondheid 
en de veiligheid van personen kunnen 
vormen, kan de Commissie van de 
marktdeelnemers die deze producten in de 
handel brengen en aanbieden, eisen een 
traceerbaarheidssysteem in te stellen of 
erbij aan te sluiten.

1. Voor bepaalde producten, categorieën of 
groepen producten, en met name die, die 
gezien hun specifieke kenmerken of de 
specifieke voorwaarden voor distributie en 
gebruik, een aanzienlijk risico voor de 
gezondheid en de veiligheid van personen 
kunnen vormen, kan de Commissie van de 
marktdeelnemers die deze producten in de 
handel brengen en aanbieden, eisen een 
traceerbaarheidssysteem in te stellen of 
erbij aan te sluiten.

Or. en

Motivering

Een traceerbaarheidssysteem zou ook nuttig kunnen zijn voor andere productcategorieën 
omdat identificatie van het product en van de marktdeelnemer die deel uitmaakt van de 
toeleveringsketen (ex artikel 15, lid 2) van essentieel belang is.

Amendement 333
Catherine Stihler
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Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het traceerbaarheidssysteem moet 
bestaan uit de vergaring en opslag van 
gegevens op elektronische wijze waardoor 
identificatie mogelijk is van het product en 
van de marktdeelnemers die bij de 
toeleveringsketen betrokken zijn, alsook uit 
de plaatsing van een aanduiding op het 
product, de verpakking ervan of de 
begeleidende documenten, waardoor de 
toegang tot die gegevens mogelijk wordt 
gemaakt.

2. Het traceerbaarheidssysteem moet 
bestaan uit de vergaring en opslag van 
gegevens op elektronische wijze waardoor 
identificatie mogelijk is van het product en 
van de marktdeelnemers die bij de 
toeleveringsketen betrokken zijn, alsook uit 
de plaatsing van een aanduiding op het 
product, de verpakking ervan of de 
begeleidende documenten, waardoor de 
toegang tot die gegevens mogelijk wordt 
gemaakt. Het traceerbaarheidssysteem 
omvat opties om de traceerbaarheid van
producten open te stellen voor 
consumenten op basis van vrijwillige opt-
in maatregelen. 

Or. en

Amendement 334
Heide Rühle

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Het traceerbaarheidssysteem omvat 
opties om de traceerbaarheid van 
producten open te stellen voor 
consumenten op basis van vrijwillige opt-
in maatregelen.

Or. en

Amendement 335
Lara Comi
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Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) tot vaststelling van de producten, 
categorieën of groepen producten die een 
aanzienlijk risico voor de gezondheid en 
de veiligheid van personen kunnen 
vormen, als bedoeld in lid 1;

a) tot vaststelling van de producten, 
categorieën of groepen producten 
waarvoor traceerbaarheidsvereisten 
zouden moeten gelden, als bedoeld in lid 
1;

Or. en

Motivering

Een traceerbaarheidssysteem zou ook nuttig kunnen zijn voor andere productcategorieën 
omdat identificatie van het product en van de marktdeelnemer die deel uitmaakt van de 
toeleveringsketen (ex artikel 15, lid 2) van essentieel belang is.

Amendement 336
Raffaele Baldassarre

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) tot vaststelling van de producten, 
categorieën of groepen producten die een 
aanzienlijk risico voor de gezondheid en de 
veiligheid van personen kunnen vormen, 
als bedoeld in lid 1;

a) tot vaststelling van de producten, 
categorieën of groepen producten die een 
aanzienlijk risico voor de gezondheid en de 
veiligheid van personen kunnen vormen, 
als bedoeld in lid 1. De Commissie 
vermeldt in het desbetreffende 
gedelegeerde handelingen of zij gebruik 
heeft gemaakt van de in Besluit 
2010/15/EU bedoelde 
risicoanalysemethode, ofwel geeft zij –
indien deze methode zich niet leent voor 
het bewuste product – een gedetailleerde 
beschrijving van de gebezigde methode;

Or. fr

Amendement 337
Jürgen Creutzmann
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Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan een of meer Europese 
normalisatieorganisaties verzoeken om een 
Europese norm op te stellen of aan te 
wijzen, om te verzekeren dat de producten 
die conform deze norm of onderdelen van 
deze norm zijn, voldoen aan het algemene 
veiligheidsvoorschrift van artikel 4. De 
Commissie bepaalt aan welke inhoudelijke 
vereisten de gevraagde Europese norm 
moet voldoen en binnen welke termijn zij 
moet worden vastgesteld.

De Commissie kan een of meer Europese 
normalisatieorganisaties verzoeken om een 
Europese norm op te stellen of aan te 
wijzen, om te verzekeren dat de producten 
die conform deze norm of onderdelen van 
deze norm zijn, voldoen aan het algemene 
veiligheidsvoorschrift van artikel 4. 
Rekening houdend met de standpunten 
van de relevante belanghebbenden 
bepaalt de Commissie aan welke 
inhoudelijke vereisten de gevraagde 
Europese norm moet voldoen en binnen 
welke termijn zij moet worden vastgesteld.

Or. en

(zie het amendement op overweging 24 van dezelfde indiener)

Motivering

De Commissie moet rekening houden met de standpunten van belanghebbenden bij de 
bepaling van de inhoud van de nieuwe Europese veiligheidsnormen om ervoor te zorgen dat 
dergelijke normen, relevant, proportioneel en doeltreffend zijn.

Amendement 338
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan een of meer Europese 
normalisatieorganisaties verzoeken om een
Europese norm op te stellen of aan te 
wijzen, om te verzekeren dat de producten 
die conform deze norm of onderdelen van 
deze norm zijn, voldoen aan het algemene 
veiligheidsvoorschrift van artikel 4. De 
Commissie bepaalt aan welke inhoudelijke 
vereisten de gevraagde Europese norm 

De Commissie kan een of meer Europese 
normalisatieorganisaties verzoeken om een 
Europese norm op te stellen of aan te 
wijzen, om te verzekeren dat de producten 
die conform deze norm of onderdelen van 
deze norm zijn, voldoen aan het algemene 
veiligheidsvoorschrift van artikel 4. De 
Commissie bepaalt aan welke inhoudelijke 
vereisten de gevraagde Europese norm 
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moet voldoen en binnen welke termijn zij 
moet worden vastgesteld.

moet voldoen en binnen welke termijn zij 
moet worden vastgesteld overeenkomstig 
een aanbeveling van het in artikel 19, lid 
1, alinea 1 bedoelde comité.

Or. de

Amendement 339
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt het verzoek als 
bedoeld in de eerste alinea vast bij 
uitvoeringsbesluit. Die 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld overeenkomstig de in
artikel 19, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure.

De Commissie stelt het verzoek als 
bedoeld in de eerste alinea vast bij een 
gedelegeerde handeling overeenkomstig 
artikel 20.

Or. en

(zie het amendement op overweging 27 van dezelfde indiener)

Motivering

Nieuwe Europese veiligheidsnormen voor consumentenproducten op basis van artikel 4 
moeten worden beschouwd als aanvulling op de basiswetgevingshandeling door niet-
essentiële onderdelen toe te voegen overeenkomstig artikel 290 VWEU. In verband met het 
zeer algemene karakter van artikel 4, zouden het Europees Parlement en de Raad de 
mogelijkheid moeten hebben om een mandaat voor nieuwe normen voor de Commissie te 
herroepen of er bezwaar tegen aan te tekenen. Het is derhalve passend om het mandaat te 
verlenen door middel van een gedelegeerde handeling.

Amendement 340
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Na ontvangst van een verzoek als 
bedoeld in lid 1 deelt de desbetreffende 
Europese normalisatieorganisatie binnen 
een maand mede of zij het verzoek 
aanvaardt.

2. Na ontvangst van een verzoek als 
bedoeld in lid 1 deelt de desbetreffende 
Europese normalisatieorganisatie binnen 
een maand mede of zij het verzoek 
aanvaardt. Indien de 
normalisatieorganisatie het in lid 1 
genoemde verzoek niet aanvaardt, kan de 
Commissie andere passende actoren 
daarmee belasten.

Or. de

Amendement 341
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Indien de Europese norm voldoet aan de 
verwachte vereisten en aan het algemene 
veiligheidsvoorschrift dat is neergelegd in 
artikel 4, publiceert de Commissie 
onverwijld een referentie aan deze 
Europese norm in het Publicatieblad van de 
Europese Unie.

5. Indien de Europese norm zowel voldoet 
aan de verwachte vereisten als aan het 
algemene veiligheidsvoorschrift dat is 
neergelegd in artikel 4, en dit bevestigd 
wordt door het in artikel 19, lid 1, alinea 1 
bedoelde comité, publiceert de Commissie 
onverwijld een referentie aan deze 
Europese norm in het Publicatieblad van de 
Europese Unie

Or. de

Amendement 342
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 18 Schrappen
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Sancties
1. De lidstaten stellen de sancties vast die 
van toepassing zijn op schendingen van 
de bepalingen van deze verordening en 
treffen alle maatregelen die nodig zijn om 
de daadwerkelijke toepassing van die 
sancties te garanderen. De aldus 
vastgestelde sancties moeten doeltreffend, 
evenredig en afschrikkend zijn. De 
lidstaten delen die bepalingen uiterlijk op 
[vul datum in - drie maanden vóór de 
datum van toepassing van deze 
verordening] aan de Commissie mede en 
stellen haar onverwijld in kennis van 
eventuele latere wijzigingen.
2. De sancties waarvan sprake in lid 1 
houden rekening met de omvang van de 
ondernemingen en meer bepaald met de 
situatie van kleine en middelgrote 
ondernemingen. De sancties kunnen 
worden vermeerderd indien de betrokken 
marktdeelnemer al vroeger een 
vergelijkbare inbreuk heeft gepleegd en 
voor ernstige inbreuken kan ook in 
strafrechtelijke sancties worden voorzien.

Or. en

(zie artikel 31 van Verordening 2013/0048 (COD))

Motivering

De sancties op overtredingen van de productveiligheidsvoorschriften moeten dezelfde zijn 
voor alle producten (geharmoniseerde, niet-geharmoniseerde, consumenten- en professionele 
producten) en gelden ook voor gevallen van niet-naleving, bijvoorbeeld van milieunormen. 
De sanctieregeling moet derhalve uitsluitend worden vastgelegd in de Verordening 
betreffende markttoezicht op producten.

Amendement 343
Ashley Fox

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De sancties waarvan sprake in lid 1 
houden rekening met de omvang van de 
ondernemingen en meer bepaald met de 
situatie van kleine en middelgrote 
ondernemingen. De sancties kunnen 
worden vermeerderd indien de betrokken 
marktdeelnemer al vroeger een 
vergelijkbare inbreuk heeft gepleegd en 
voor ernstige inbreuken kan ook in 
strafrechtelijke sancties worden voorzien.

Schrappen

Or. en

Motivering

De proportionaliteit van de sancties wordt al gewaarborgd door de zin "De aldus 
vastgestelde sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn".

Amendement 344
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De sancties waarvan sprake in lid 1 
houden rekening met de omvang van de 
ondernemingen en meer bepaald met de
situatie van kleine en middelgrote 
ondernemingen. De sancties kunnen 
worden vermeerderd indien de betrokken 
marktdeelnemer al vroeger een 
vergelijkbare inbreuk heeft gepleegd en 
voor ernstige inbreuken kan ook in 
strafrechtelijke sancties worden voorzien.

2. De sancties waarvan sprake in lid 1 
houden rekening met de omvang en omzet
van de ondernemingen, alsook met de
werkelijke activiteiten die door 
marktdeelnemers worden uitgevoerd als 
onderdeel van het productieproces, en met 
de mate waarin deze de productveiligheid 
kunnen beïnvloeden. De sancties kunnen 
worden verzwaard indien de betrokken 
marktdeelnemer al vroeger een 
vergelijkbare inbreuk heeft gepleegd en 
voor ernstige inbreuken kan ook in 
strafrechtelijke sancties worden voorzien.

Or. it
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Amendement 345
Josef Weidenholzer, Jörg Leichtfried

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De sancties waarvan sprake in lid 1 
houden rekening met de omvang van de 
ondernemingen en meer bepaald met de 
situatie van kleine en middelgrote 
ondernemingen. De sancties kunnen 
worden vermeerderd indien de betrokken 
marktdeelnemer al vroeger een 
vergelijkbare inbreuk heeft gepleegd en 
voor ernstige inbreuken kan ook in 
strafrechtelijke sancties worden voorzien.

2. De sancties waarvan sprake in lid 1 
houden rekening met de omvang van de 
ondernemingen en meer bepaald met de 
situatie van kleine en middelgrote 
ondernemingen. De sancties kunnen 
worden vermeerderd indien de betrokken 
marktdeelnemer al vroeger een 
vergelijkbare inbreuk heeft gepleegd en 
voor ernstige inbreuken kan ook in 
strafrechtelijke sancties worden voorzien. 
De sancties kunnen ook worden 
vermeerderd naar gelang het aantal 
producten en de waarde ervan, alsmede 
hoe lang een product op de markt werd 
aangeboden.

Or. de

Amendement 346
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De sancties waarvan sprake in lid 1 
houden rekening met de omvang van de 
ondernemingen en meer bepaald met de 
situatie van kleine en middelgrote 
ondernemingen. De sancties kunnen 
worden vermeerderd indien de betrokken 
marktdeelnemer al vroeger een 
vergelijkbare inbreuk heeft gepleegd en 
voor ernstige inbreuken kan ook in 
strafrechtelijke sancties worden voorzien.

2. De sancties waarvan sprake in lid 1 
houden rekening met de jaarlijkse omzet
van de ondernemingen. De sancties kunnen 
worden vermeerderd indien de betrokken 
marktdeelnemer al vroeger een 
vergelijkbare inbreuk heeft gepleegd en 
voor ernstige inbreuken kan ook in 
strafrechtelijke sancties worden voorzien.

Or. pl
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Amendement 347
Othmar Karas

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De sancties waarvan sprake in lid 1 
houden rekening met de omvang van de 
ondernemingen en meer bepaald met de 
situatie van kleine en middelgrote 
ondernemingen. De sancties kunnen 
worden vermeerderd indien de betrokken 
marktdeelnemer al vroeger een 
vergelijkbare inbreuk heeft gepleegd en 
voor ernstige inbreuken kan ook in 
strafrechtelijke sancties worden voorzien.

2. De sancties waarvan sprake in lid 1 
houden rekening met de omzet van het 
niet-conforme product of de niet-
conforme producten van de 
ondernemingen en meer bepaald met de 
situatie van kleine en middelgrote 
ondernemingen. De sancties kunnen 
worden vermeerderd indien de betrokken 
marktdeelnemer al vroeger een 
vergelijkbare inbreuk heeft gepleegd en 
voor ernstige inbreuken kan ook in 
strafrechtelijke sancties worden voorzien.

Or. en

Motivering

De omvang van een onderneming is niet een geschikt criterium om de sanctie te bepalen. De 
hoogte van het bedrag zou daarentegen moeten worden gebaseerd op de feitelijke omzet van 
een niet-conform product om bedrijven niet buitensporig te straffen.

Amendement 348
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De sancties waarvan sprake in lid 1 
houden rekening met de omvang van de 
ondernemingen en meer bepaald met de 
situatie van kleine en middelgrote 
ondernemingen. De sancties kunnen 
worden vermeerderd indien de betrokken 
marktdeelnemer al vroeger een 

2. De sancties waarvan sprake in lid 1 
houden rekening met de ernst van de 
inbreuk, de omvang van de 
ondernemingen en meer bepaald met de 
situatie van kleine en middelgrote 
ondernemingen, alsook met de werkelijke 
activiteiten die door marktdeelnemers 
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vergelijkbare inbreuk heeft gepleegd en 
voor ernstige inbreuken kan ook in 
strafrechtelijke sancties worden voorzien.

worden uitgevoerd als onderdeel van het 
productieproces, en met de mate waarin 
deze de productveiligheid kunnen 
beïnvloeden. De sancties kunnen worden
verzwaard indien de betrokken 
marktdeelnemer die verantwoordelijk is 
voor het in de handel brengen van het 
product al vroeger een vergelijkbare 
inbreuk heeft gepleegd, en voor ernstige 
inbreuken kan ook in strafrechtelijke 
sancties worden voorzien.

Or. it

Amendement 349
Adam Bielan

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De sancties waarvan sprake in lid 1 
houden rekening met de omvang van de 
ondernemingen en meer bepaald met de
situatie van kleine en middelgrote
ondernemingen. De sancties kunnen 
worden vermeerderd indien de betrokken 
marktdeelnemer al vroeger een 
vergelijkbare inbreuk heeft gepleegd en 
voor ernstige inbreuken kan ook in 
strafrechtelijke sancties worden voorzien.

2. De sancties waarvan sprake in lid 1 
houden rekening met de omvang en de 
situatie van de ondernemingen. De sancties 
kunnen worden vermeerderd indien de 
betrokken marktdeelnemer al vroeger een 
vergelijkbare inbreuk heeft gepleegd en 
voor ernstige inbreuken kan ook in 
strafrechtelijke sancties worden voorzien.

Or. pl

Amendement 350
Raffaele Baldassarre

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De sancties waarvan sprake in lid 1 
houden rekening met de omvang van de 
ondernemingen en meer bepaald met de 

2. De sancties waarvan sprake in lid 1 
houden rekening met de ernst van de 
inbreuk, de omzet en de omvang van de 
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situatie van kleine en middelgrote 
ondernemingen. De sancties kunnen 
worden vermeerderd indien de betrokken 
marktdeelnemer al vroeger een 
vergelijkbare inbreuk heeft gepleegd en 
voor ernstige inbreuken kan ook in 
strafrechtelijke sancties worden voorzien.

ondernemingen en meer bepaald met de 
situatie van kleine en middelgrote 
ondernemingen, alsook met de werkelijke 
activiteiten die door marktdeelnemers 
worden uitgevoerd als onderdeel van het 
productieproces, en met de mate waarin 
deze de productveiligheid kunnen 
beïnvloeden. De sancties kunnen worden
verzwaard indien de betrokken 
marktdeelnemer die verantwoordelijk is 
voor het voor het eerst in de handel 
brengen van het product al vroeger een 
vergelijkbare inbreuk heeft gepleegd, en 
voor ernstige inbreuken kan ook in 
strafrechtelijke sancties worden voorzien.

Or. it

Amendement 351
Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De sancties waarvan sprake in lid 1
houden rekening met de omvang van de
ondernemingen en meer bepaald met de 
situatie van kleine en middelgrote 
ondernemingen. De sancties kunnen 
worden vermeerderd indien de betrokken 
marktdeelnemer al vroeger een 
vergelijkbare inbreuk heeft gepleegd en 
voor ernstige inbreuken kan ook in 
strafrechtelijke sancties worden voorzien.

2. De sancties waarvan sprake in het eerste
lid houden rekening met de ernst van de
overtreding en het bedrag dat er ten 
onrechte mee verdiend is. De sancties 
kunnen worden vermeerderd indien de 
betrokken marktdeelnemer al vroeger een 
vergelijkbare inbreuk heeft gepleegd en 
voor ernstige inbreuken kan ook in 
strafrechtelijke sancties worden voorzien.

Or. en

Amendement 352
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van de artikelen 16 en 
17 van deze verordening zal de Commissie 
echter worden bijgestaan door een comité 
dat is opgericht bij Verordening (EU) nr. 
1025/2012. Dat comité is een comité in de 
zin van Verordening (EU) nr. 182/2011.

Voor de toepassing van de artikelen 16 en 
17 van deze verordening zal de Commissie 
echter worden bijgestaan door een comité 
dat is opgericht bij Verordening (EU) nr. 
1025/2012. Dat comité is een comité in de 
zin van Verordening (EU) nr. 182/2011. 
Dit laat de bevoegdheden overeenkomstig 
artikel 16, leden 1 en 5, onverlet.

Or. de

Amendement 353
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het Europees Parlement of de Raad kan 
de in de artikelen 13, lid 3, en 15, lid 3, 
bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen 
tijde intrekken. Het besluit tot intrekking 
beëindigt de delegatie van de in dat besluit 
genoemde bevoegdheid. Het wordt van 
kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

3. Het Europees Parlement of de Raad kan 
de in artikel 15, lid 3, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken. Het besluit tot intrekking 
beëindigt de delegatie van de in dat besluit 
genoemde bevoegdheid. Het wordt van 
kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

Or. it


