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Amendement 1
Eija-Riitta Korhola, Ashley Fox

Ontwerpresolutie
Visum 14 

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het document van de ANEC en 
het BEUC over de "Herziening van de 
richtlijn inzake algemene 
productveiligheid: voornaamste thema's 
vanuit consumentenperspectief", ANEC-
GA-2010-G-001final, BEUC X/031/2010 -
18-05 / 2010,

Schrappen

Or. en

Amendement 2
Eija-Riitta Korhola, Ashley Fox

Ontwerpresolutie
Visum 15 

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de gezamenlijke standpuntnota 
van ANEC/ORGALIME over een 
"Oproep voor een effectief pan-Europees 
markttoezichtsysteem" van april 2009,

Schrappen

Or. en

Amendement 3
Christel Schaldemose

Ontwerpresolutie
Overweging A 

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat het van essentieel 
belang is erop toe te zien dat alle producten 
die in de EU op de markt worden gebracht 
veilig zijn, zodat een hoog niveau van 
consumentenbescherming kan worden 
gewaarborgd,

A. overwegende dat het van essentieel 
belang is erop toe te zien dat alle producten 
die in de EU op de markt worden gebracht 
veilig zijn, zodat een hoog niveau van 
bescherming voor onder meer 
consumenten kan worden gewaarborgd,
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Or. en

Amendement 4
Christel Schaldemose

Ontwerpresolutie
Overweging C 

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat Richtlijn 2001/95/EG 
inzake algemene productveiligheid (hierna 
RAPV genoemd), waarbij op het niveau 
van de Unie algemene veiligheidseisen 
voor consumentenproducten zijn 
vastgesteld, moet worden herzien en in 
overeenstemming gebracht met het NWK, 
en met name de verordening betreffende 
markttoezicht,

C. overwegende dat Richtlijn 2001/95/EG 
inzake algemene productveiligheid (hierna 
RAPV genoemd), waarbij op het niveau 
van de Unie algemene veiligheidseisen 
voor consumentenproducten zijn 
vastgesteld, moet worden herzien en 
geïntegreerd in het NWK om het daarmee, 
en met name met de verordening 
betreffende markttoezicht, in 
overeenstemming te brengen,

Or. en

Amendement 5
Anna Maria Corazza Bildt

Ontwerpresolutie
Overweging E 

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat het niveau van 
markttoezicht van lidstaat tot lidstaat 
aanzienlijk verschilt en dat een aantal 
lidstaten niet de voor een effectief 
markttoezicht benodigde middelen ter 
beschikking stellen en het begrip 
"producten die ernstige risico's opleveren" 
verschillend interpreteren,

E. overwegende dat het niveau van 
markttoezicht van lidstaat tot lidstaat 
aanzienlijk verschilt en dat een aantal 
lidstaten niet de voor een effectief 
markttoezicht benodigde middelen ter 
beschikking stellen en het begrip 
"producten die ernstige risico's opleveren" 
verschillend interpreteren, wat tot 
belemmeringen voor het vrije verkeer van 
goederen op de interne markt kan leiden,

Or. en
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Amendement 6
Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpadvies
Overweging Ε bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

Ε bis. overwegende dat de kern van een 
toereikend stelsel voor markttoezicht 
wordt gevormd door efficiënte nationale 
toezichtinstanties;

Or. el

Amendement 7
Eija-Riitta Korhola, Ashley Fox, Anna Maria Corazza Bildt

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat het gebrek aan 
efficiënt en evenredig markttoezicht een 
van de hoofdredenen lijkt te zijn voor de 
oneerlijke concurrentie waarmee 
legitieme en betrouwbare 
marktdeelnemers, met name kmo's, 
worden geconfronteerd,

Or. en

Amendement 8
Philippe Juvin, Eija-Riitta Korhola

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat de bestaande 
verschillen tussen de EU-lidstaten wat 
betreft het niveau van markttoezicht tot 
gevolg kunnen hebben dat de 
concurrentie wordt verstoord en de 
veiligheid van de consumenten in het 
gedrang komt, 
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Or. en

Amendement 9
Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpadvies
Overweging F

Ontwerpadvies Amendement

F. overwegende dat samenwerking tussen 
markttoezichtinstanties en het opzetten van 
gezamenlijke markttoezichtoperaties van 
essentieel belang zijn, dat deze daarom 
verder moeten worden geïntensiveerd en 
dat daarvoor de nodige middelen moeten 
worden uitgetrokken,

F. overwegende dat samenwerking tussen 
markttoezichtinstanties en het opzetten van 
gezamenlijke markttoezichtoperaties van 
essentieel belang zijn, dat deze daarom 
verder moeten worden geïntensiveerd en 
dat daarvoor de nodige communautaire 
middelen moeten worden uitgetrokken om 
de infrastructuur van de nationale 
markttoezichtinstanties te versterken,

Or. el

Amendement 10
Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat het bestaande 
wetgevingskader voor markttoezicht op 
een effectieve manier moet worden 
gehandhaafd en nauwer moet worden 
gecoördineerd;

1. is van mening dat het bestaande 
wetgevingskader voor markttoezicht op 
een effectieve manier moet worden 
gehandhaafd en nauwer moet worden 
gecoördineerd om te voorkomen dat er 
leemtes ontstaan in de wetgeving die 
kunnen worden uitgebuit 

Or. el

Amendement 11
Eija-Riitta Korhola, Ashley Fox

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 
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Ontwerpresolutie Amendement

1. is van mening dat het bestaande 
wetgevingskader voor markttoezicht op 
een effectieve manier moet worden 
gehandhaafd en nauwer moet worden 
gecoördineerd;

1. is van mening dat het bestaande 
wetgevingskader voor markttoezicht niet 
coherent genoeg is en derhalve moet 
worden herzien en nauwer moet worden 
gecoördineerd;

Or. en

Amendement 12
Konstantinos Poupakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. roept de Commissie ertoe op om een 
actievere rol te vervullen in de coördinatie 
tussen Europese markttoezichtinstanties, 
douaneautoriteiten en bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten, teneinde 
ervoor te zorgen dat het markttoezicht 
efficiënter wordt en producten die een 
gevaar vormen voor de gezondheid en de 
veiligheid van de consumenten 
onmiddellijk worden herroepen en van de 
Europese markt worden gehaald;

Or. el

Amendement 13
Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. pleit bij de Commissie voor de instelling 
van een gemeenschappelijk Europees 
systeem voor markttoezicht;

2. pleit bij de Commissie voor de instelling 
van een gemeenschappelijke Europese 
autoriteit voor de coördinatie van het
markttoezicht;

Or. el
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Amendement 14
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 

Ontwerpresolutie Amendement

2. pleit bij de Commissie voor de instelling 
van een gemeenschappelijk Europees 
systeem voor markttoezicht;

2. dringt er bij de Commissie met klem op 
aan om in haar meerjarenactieplan voor 
de ontwikkeling van een Europees 
markttoezicht de rol van de Europese Unie 
bij de coördinatie van de nationale 
markttoezichtautoriteiten te versterken;

Or. de

Amendement 15
Christel Schaldemose

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 

Ontwerpresolutie Amendement

2. pleit bij de Commissie voor de instelling 
van een gemeenschappelijk Europees 
systeem voor markttoezicht;

2. pleit bij de Commissie voor de instelling 
van een gemeenschappelijk Europees 
systeem voor markttoezicht dat van 
toepassing is op alle producten die op de 
interne markt worden aangeboden of de
interne markt binnenkomen;

Or. en

Amendement 16
Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de lidstaten voor markttoezicht
adequate financiële en personele middelen 
beschikbaar te stellen; roept de Commissie 
ertoe op de lidstaten onder druk te zetten, 
te ondersteunen en aan te moedigen om 
meer middelen voor markttoezicht uit te 
trekken; wijst er met nadruk op dat falende 

3. verzoekt de lidstaten adequate financiële 
en personele middelen voor markttoezicht 
in te zetten; roept de Commissie ertoe op 
een verhoging van de financiële middelen 
voor markttoezichtinstanties te overwegen 
en de lidstaten onder druk te zetten opdat 
zij de middelen voor markttoezicht op een 
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systemen voor markttoezicht het 
vertrouwen van de burger in de interne 
markt ondermijnen;

rationelere wijze inzetten; wijst er met 
nadruk op dat de verbetering van de 
systemen voor markttoezicht van de 
lidstaten meerwaarde zal creëren voor 
heel de interne markt;

Or. el

Amendement 17
Eija-Riitta Korhola

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 

Ontwerpresolutie Amendement

3. verzoekt de lidstaten voor markttoezicht 
adequate financiële en personele middelen 
beschikbaar te stellen; roept de Commissie 
ertoe op de lidstaten onder druk te zetten, 
te ondersteunen en aan te moedigen om
meer middelen voor markttoezicht uit te 
trekken; wijst er met nadruk op dat falende 
systemen voor markttoezicht het 
vertrouwen van de burger in de interne 
markt ondermijnen;

3. verzoekt de lidstaten en de Commissie
adequate financiële en personele middelen 
voor markttoezicht beschikbaar te stellen; 
roept de lidstaten op meer financiële en 
personele middelen voor markttoezicht uit 
te trekken; wijst er met nadruk op dat 
falende systemen voor markttoezicht het 
vertrouwen van de burger in de interne 
markt ondermijnen; stelt voor dat de 
Commissie een volledige evaluatie 
verricht van de punten van binnenkomst 
via welke producten de EU-markt 
binnenkomen;

Or. en

Amendement 18
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 

Ontwerpresolutie Amendement

3. verzoekt de lidstaten voor markttoezicht 
adequate financiële en personele middelen 
beschikbaar te stellen; roept de Commissie 
ertoe op de lidstaten onder druk te zetten, 
te ondersteunen en aan te moedigen om 
meer middelen voor markttoezicht uit te 
trekken; wijst er met nadruk op dat falende 
systemen voor markttoezicht het 

3. verzoekt de lidstaten en de Commissie 
adequate financiële en personele middelen 
voor markttoezicht beschikbaar te stellen; 
roept de Commissie ertoe op de lidstaten 
onder druk te zetten, te ondersteunen en 
aan te moedigen om meer middelen voor 
markttoezicht uit te trekken; verzoekt de 
lidstaten en de Commissie om lidstaten die 



PE454.674v01-00 10/39 AM\852080NL.doc

NL

vertrouwen van de burger in de interne 
markt ondermijnen;

op grond van hun geografische of 
economische situatie meer moeite hebben 
tegen illegale producten uit derde landen 
op te treden, steun te verlenen uit 
financiële middelen van de Europese 
structuurfondsen; wijst erop dat in dit 
verband de beveiliging van de 
buitengrenzen van de interne markt, met 
name in de grote zeehavens, van bijzonder 
groot belang is; wijst er met nadruk op dat 
falende systemen voor markttoezicht het 
vertrouwen van de burger in de interne
markt ondermijnen;

Or. de

Amendement 19
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 

Ontwerpresolutie Amendement

3. verzoekt de lidstaten voor markttoezicht 
adequate financiële en personele middelen 
beschikbaar te stellen; roept de Commissie 
ertoe op de lidstaten onder druk te zetten, 
te ondersteunen en aan te moedigen om 
meer middelen voor markttoezicht uit te 
trekken; wijst er met nadruk op dat falende 
systemen voor markttoezicht het 
vertrouwen van de burger in de interne 
markt ondermijnen;

3. verzoekt de lidstaten voor markttoezicht 
adequate financiële en personele middelen 
beschikbaar te stellen; roept de Commissie 
ertoe op de lidstaten onder druk te zetten, 
te ondersteunen en aan te moedigen om 
meer middelen voor markttoezicht uit te 
trekken; wijst er met nadruk op dat falende 
systemen voor markttoezicht de 
concurrentie verstoren, de veiligheid van 
de consument in gevaar brengen en het 
vertrouwen van de burger in de interne 
markt ondermijnen;

Or. en

Amendement 20
Christel Schaldemose

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 

Ontwerpresolutie Amendement

3. verzoekt de lidstaten voor markttoezicht 3. verzoekt de lidstaten voor markttoezicht 
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adequate financiële en personele middelen 
beschikbaar te stellen; roept de Commissie 
ertoe op de lidstaten onder druk te zetten, 
te ondersteunen en aan te moedigen om 
meer middelen voor markttoezicht uit te 
trekken; wijst er met nadruk op dat falende 
systemen voor markttoezicht het 
vertrouwen van de burger in de interne 
markt ondermijnen;

adequate financiële en personele middelen 
beschikbaar te stellen; roept de Commissie 
ertoe op de lidstaten onder druk te zetten, 
te ondersteunen en aan te moedigen om 
meer middelen voor markttoezicht uit te 
trekken, en ook binnen de Commissie 
middelen toe te wijzen voor de coördinatie 
van het markttoezicht tussen de lidstaten; 
wijst er met nadruk op dat falende 
systemen voor markttoezicht het 
vertrouwen van de burger in de interne 
markt ondermijnen;

Or. en

Amendement 21
Ashley Fox

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 

Ontwerpresolutie Amendement

3. verzoekt de lidstaten voor markttoezicht 
adequate financiële en personele middelen 
beschikbaar te stellen; roept de Commissie 
ertoe op de lidstaten onder druk te zetten, 
te ondersteunen en aan te moedigen om 
meer middelen voor markttoezicht uit te 
trekken; wijst er met nadruk op dat falende 
systemen voor markttoezicht het 
vertrouwen van de burger in de interne
markt ondermijnen;

3. verzoekt de lidstaten en de Commissie 
adequate financiële en personele middelen 
voor markttoezicht beschikbaar te stellen; 
roept de Commissie ertoe op de lidstaten 
onder druk te zetten, te ondersteunen en 
aan te moedigen om meer steun te bieden 
en personele middelen uit te trekken voor 
doeltreffend markttoezicht; wijst er met 
nadruk op dat falende systemen voor 
markttoezicht het vertrouwen van de 
burger in de eengemaakte markt 
ondermijnen;

Or. en

Amendement 22
Eija-Riitta Korhola, Ashley Fox

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat de economische en 
financiële crisis niet mag worden gebruikt 

Schrappen
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als een excuus om niet de nodige 
middelen voor markttoezicht beschikbaar 
te stellen;

Or. en

Amendement 23
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. verzoekt de lidstaten om op 
gecoördineerde wijze afschrikkende 
sancties, met inbegrip van hoge boetes, in 
te voeren voor marktdeelnemers die 
opzettelijk gevaarlijke of niet-conforme 
producten op de interne markt brengen; 
stelt voor om gevallen waarin producten 
worden verboden, zoveel mogelijk bekend 
te maken om meer zichtbaarheid te geven 
aan grenscontroles en markttoezicht en 
criminele marktdeelnemers af te 
schrikken;

Or. de

Amendement 24
Eija-Riitta Korhola

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. wijst erop dat DG TAXUD tevens de 
noodzaak heeft onderstreept van een 
geharmoniseerde aanpak van 
douanecontroles op het gebied van 
productveiligheid; is derhalve verheugd 
over de oprichting van een 
gemeenschappelijke werkgroep van de 
lidstaten en de Commissie die belast is met 
de uitwerking van richtsnoeren voor 
douanecontroles op het gebied van 
productveiligheid; 
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Or. en

Amendement 25
Konstantinos Poupakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. roept de Commissie ertoe op om met 
de deelneming van zowel de nationale 
markttoezichtinstanties als de 
douaneautoriteiten meer 
markttoezichtoperaties te financieren;

Or. el

Amendement 26
Christel Schaldemose

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 

Ontwerpresolutie Amendement

5. onderstreept de noodzaak om optimale 
praktijken tussen de lidstaten uit te 
wisselen; roept op tot onderlinge 
samenwerking, bundeling van knowhow en 
uitwisseling van optimale praktijken tussen 
de autoriteiten voor markttoezicht; wijst 
eens te meer op het belang van 
samenwerking tussen douane-instanties en 
markttoezichtautoriteiten aan de
buitengrenzen, zodat adequate controles 
kunnen worden uitgevoerd op producten 
die de Unie binnenkomen;

5. onderstreept de noodzaak om optimale 
praktijken tussen de lidstaten uit te 
wisselen; roept op tot onderlinge 
samenwerking, bundeling van knowhow en 
uitwisseling van optimale praktijken tussen 
de autoriteiten voor markttoezicht; stelt 
voor om het netwerk PROSAFE met deze 
taak te belasten; wijst eens te meer op het 
belang van samenwerking tussen douane-
instanties en markttoezichtautoriteiten aan 
de buitengrenzen, zodat adequate controles 
kunnen worden uitgevoerd op producten 
die de Unie binnenkomen;

Or. en

Amendement 27
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 



PE454.674v01-00 14/39 AM\852080NL.doc

NL

Ontwerpresolutie Amendement

5. onderstreept de noodzaak om optimale 
praktijken tussen de lidstaten uit te 
wisselen; roept op tot onderlinge 
samenwerking, bundeling van knowhow en 
uitwisseling van optimale praktijken tussen 
de autoriteiten voor markttoezicht; wijst 
eens te meer op het belang van 
samenwerking tussen douane-instanties en 
markttoezichtautoriteiten aan de 
buitengrenzen, zodat adequate controles 
kunnen worden uitgevoerd op producten 
die de Unie binnenkomen;

5. onderstreept de noodzaak om optimale 
praktijken tussen de lidstaten uit te 
wisselen; roept op tot onderlinge 
samenwerking, bundeling van knowhow en 
uitwisseling van optimale praktijken tussen 
de autoriteiten voor markttoezicht; stelt in 
dit verband een transparante procedure 
van wederzijdse evaluatie van nationale 
systemen voor markttoezicht voor waarin 
nationale verslagen aan een 'peer review'-
procedure worden onderworpen en de 
belanghebbenden worden geraadpleegd; 
wijst eens te meer op het belang van 
samenwerking tussen douane-instanties en 
markttoezichtautoriteiten aan de 
buitengrenzen, zodat adequate controles 
kunnen worden uitgevoerd op producten 
die de Unie binnenkomen;

Or. de

Amendement 28
Barbara Weiler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 

Ontwerpresolutie Amendement

5. onderstreept de noodzaak om optimale 
praktijken tussen de lidstaten uit te 
wisselen; roept op tot onderlinge 
samenwerking, bundeling van knowhow en 
uitwisseling van optimale praktijken tussen 
de autoriteiten voor markttoezicht; wijst 
eens te meer op het belang van 
samenwerking tussen douane-instanties en 
markttoezichtautoriteiten aan de 
buitengrenzen, zodat adequate controles 
kunnen worden uitgevoerd op producten 
die de Unie binnenkomen;

5. onderstreept de noodzaak om optimale 
praktijken tussen de lidstaten uit te 
wisselen; roept op tot onderlinge 
samenwerking en coördinatie, bundeling 
van knowhow en uitwisseling van optimale 
praktijken tussen de autoriteiten voor 
markttoezicht; wijst eens te meer op het 
belang van samenwerking tussen douane-
instanties en markttoezichtautoriteiten aan 
de buitengrenzen, zodat adequate controles 
kunnen worden uitgevoerd op producten 
die de Unie binnenkomen;

Or. de
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Amendement 29
Eija-Riitta Korhola, Anna Maria Corazza Bildt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. roept de lidstaten op onderzoeks- en 
studiegegevens op het gebied van 
productveiligheid met andere lidstaten uit 
te wisselen; is van mening dat de 
referentienummers van de betrokken 
producten daarin moeten worden 
opgenomen om de productidentificatie te 
vergemakkelijken voor andere 
autoriteiten, die de in de studies verstrekte 
informatie zouden kunnen vertalen om 
ervan te kunnen profiteren; verzoekt de 
lidstaten hun bevoegde autoriteiten de 
mogelijkheid te geven 
markttoezichtmaatregelen te treffen op 
basis van testresultaten of studies die door 
andere lidstaten zijn verstrekt, teneinde 
dubbel werk te voorkomen;

Or. en

Amendement 30
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. erkent de belangrijke bijdrage van 
PROSAFE aan de coördinatie van 
gemeenschappelijke acties op het gebied 
van markttoezicht en aan de uitwisseling 
van goede praktijken; wijst er evenwel op 
dat de coördinatie door PROSAFE 
vanwege beperkte middelen en op grond 
van de informele structuur ervan aan 
beperkingen onderhevig is; stelt derhalve 
voor een gespecialiseerd en onafhankelijk 
EU-agentschap op te richten dat, in 
nauwe samenwerking met PROSAFE, 
naast de operationele coördinatie tussen 
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de markttoezicht- en douaneautoriteiten 
van de lidstaten verdere taken zou kunnen 
vervullen, zoals het toezicht op de 
naleving van gemeenschappelijke 
actienormen en ondersteuning van de 
lidstaten bij de opleiding van ambtenaren 
van de markttoezicht- en 
douaneautoriteiten;

Or. de

Amendement 31
Ashley Fox

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. roept de lidstaten op beste 
praktijken uit te wisselen en hun bevoegde 
autoriteiten de mogelijkheid te geven 
markttoezichtmaatregelen te treffen op 
basis van testresultaten of studies die door 
andere lidstaten zijn verstrekt, teneinde 
dubbel werk te voorkomen, de coherentie 
te versterken en voor een betere 
coördinatie van de interne markt te 
zorgen;

Or. en

Amendement 32
Eija-Riitta Korhola, Ashley Fox, Anna Maria Corazza Bildt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 

Ontwerpresolutie Amendement

7. dringt bij de Commissie aan op de 
instelling van een publiek toegankelijke 
databank met informatie over de veiligheid 
van consumentenproducten, die o.a. moet 
fungeren als een platform voor de 
indiening van klachten, zodat het 
grensoverschrijdend risicobesef omtrent 
gevaarlijke producten binnen de interne 

7. dringt bij de Commissie aan op de 
instelling van een publiek toegankelijke 
databank met informatie over de veiligheid 
van consumentenproducten, waarvoor de 
databank van artikel 23 van de RAM de 
basis kan vormen, die o.a. moet fungeren 
als een platform voor de indiening van 
klachten, zodat het grensoverschrijdend 
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markt kan worden verhoogd; pleit voor de 
instelling van een systeem voor het 
bijhouden van ongevalstatistieken, dat als 
kanaal moet fungeren voor de verplichte 
publicatie van jaarverslagen en dat door 
de Europese Commissie moet worden 
gecoördineerd en gefinancierd, en via 
hetwelk de lidstaten producten moeten 
aanmelden die binnen hun grondgebied 
ongevallen hebben veroorzaakt;

risicobesef omtrent gevaarlijke producten 
binnen de interne markt kan worden 
verhoogd; hamert erop dat zorgvuldig 
aandacht moet worden besteed aan de 
definitie van de regels voor het gebruik 
van de databank en aan de ontwikkeling 
van de belangrijkste definities, teneinde 
negatieve neveneffecten te voorkomen; 
verzoekt alle lidstaten deel te nemen aan 
de Letseldatabank (IDB), zodat informatie 
over gezondheidsgerelateerde incidenten 
beter kan worden gecoördineerd op EU-
niveau; verzoekt de lidstaten ervoor te 
zorgen dat consumenten in de 
gelegenheid worden gesteld klachten over 
gevaarlijke producten in te dienen bij de 
nationale autoriteiten en dat dergelijke 
klachten op doeltreffende en professionele 
wijze worden behandeld;

Or. en

Amendement 33
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 

Ontwerpresolutie Amendement

7. dringt bij de Commissie aan op de 
instelling van een publiek toegankelijke 
databank met informatie over de veiligheid 
van consumentenproducten, die o.a. moet 
fungeren als een platform voor de 
indiening van klachten, zodat het 
grensoverschrijdend risicobesef omtrent 
gevaarlijke producten binnen de interne 
markt kan worden verhoogd; pleit voor de 
instelling van een systeem voor het 
bijhouden van ongevalstatistieken, dat als 
kanaal moet fungeren voor de verplichte 
publicatie van jaarverslagen en dat door 
de Europese Commissie moet worden 
gecoördineerd en gefinancierd, en via 
hetwelk de lidstaten producten moeten 
aanmelden die binnen hun grondgebied 
ongevallen hebben veroorzaakt;

7. dringt bij de Commissie aan op de 
verbetering van en voorlichting over de 
ICSMS-databank, die consumenten en 
overheidsinstanties informatie verstrekt 
over de veiligheid van 
consumentenproducten en consumenten de 
mogelijkheid biedt om langs elektronische 
weg gevaarlijke producten te melden bij 
de bevoegde autoriteiten; roept de 
lidstaten die nog niet gebruik maken van 
het ICSMS-systeem met klem op deel te 
nemen aan dit belangrijke project; 
verzoekt de lidstaten om, onder de 
coördinatie van de Commissie, het 
toepassingsgebied, de betrouwbaarheid en 
de relevantie van de Europese 
letseldatabank te verbeteren door een 
representatieve groep ziekenhuizen in de 
lidstaten op vrijwillige basis ongevallen te 
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laten melden die zich in verband met 
bepaalde producten voordoen;

Or. de

Amendement 34
Christel Schaldemose

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 

Ontwerpresolutie Amendement

7. dringt bij de Commissie aan op de 
instelling van een publiek toegankelijke 
databank met informatie over de veiligheid 
van consumentenproducten, die o.a. moet 
fungeren als een platform voor de 
indiening van klachten, zodat het 
grensoverschrijdend risicobesef omtrent 
gevaarlijke producten binnen de interne 
markt kan worden verhoogd; pleit voor de 
instelling van een systeem voor het 
bijhouden van ongevalstatistieken, dat als 
kanaal moet fungeren voor de verplichte 
publicatie van jaarverslagen en dat door de 
Europese Commissie moet worden 
gecoördineerd en gefinancierd, en via 
hetwelk de lidstaten producten moeten 
aanmelden die binnen hun grondgebied 
ongevallen hebben veroorzaakt;

7. dringt bij de Commissie aan op de 
instelling van een publiek toegankelijke 
databank met informatie over de veiligheid 
van consumentenproducten, die o.a. moet 
fungeren als een platform voor de 
indiening van klachten, zodat het 
grensoverschrijdend risicobesef omtrent 
gevaarlijke producten binnen de interne 
markt kan worden verhoogd; pleit voor de 
instelling van een systeem voor het 
bijhouden van ongevalstatistieken, dat als 
kanaal moet fungeren voor de verplichte 
publicatie van jaarverslagen en dat door de 
Europese Commissie moet worden 
gecoördineerd en gefinancierd, en via 
hetwelk de lidstaten producten moeten 
aanmelden die binnen hun grondgebied 
ongevallen hebben veroorzaakt; is van 
mening dat deze databank de 
letseldatabank zou kunnen zijn die 
momenteel wordt ontwikkeld; is van 
mening dat voor de databank een 
rechtsgrondslag nodig is en dat de 
lidstaten verplichte meldingen aan de 
databank moeten doen;

Or. en

Amendement 35
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. verzoekt de Commissie de 
internationale samenwerking op het 
gebied van de International Consumer 
Product Safety Caucus te verdiepen ten
einde goede praktijken uit te wisselen en 
de productie van gevaarlijke, voor de 
uitvoer naar de EU bestemde goederen in 
derde landen gemeenschappelijk aan 
banden te leggen;

Or. de

Amendement 36
Eija-Riitta Korhola

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. steunt de herziening van de RAPV en 
pleit voor aanpassing van de definities 
van de RAPV aan de 
markttoezichtverordening met betrekking 
tot de gehanteerde definities en de 
verplichtingen voor marktdeelnemers;

8. steunt de gelijktijdige herziening van de 
RAPV en het NWK en de samenvoeging 
ervan tot één verordening betreffende 
markttoezicht voor alle producten op basis 
van Verordening (EG) nr. 765/2008; is 
van oordeel dat een dergelijke herziening 
erop moet zijn gericht een hoog niveau 
van productveiligheid en markttoezicht te 
bereiken; 
is van oordeel dat de samenvoeging tot 
één verordening de voorwaarde is voor 
een uniform systeem voor alle producten; 
verzoekt de Commissie om in deze 
herziening ook de bepalingen van de 
RAPV mee te nemen die geavanceerder 
zijn dan die in het NWK, zoals de 
verplichting om informatie te verstrekken 
aan de consumenten of een 
klachtenregister bij te houden;

Or. en



PE454.674v01-00 20/39 AM\852080NL.doc

NL

Amendement 37
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 

Ontwerpresolutie Amendement

8. steunt de herziening van de RAPV en 
pleit voor aanpassing van de definities van 
de RAPV aan de markttoezichtverordening 
met betrekking tot de gehanteerde 
definities en de verplichtingen voor 
marktdeelnemers;

8. steunt de herziening van de RAPV en 
pleit voor aanpassing van de definities van 
de RAPV aan de markttoezichtverordening 
met betrekking tot de gehanteerde 
definities;

Or. de

Amendement 38
Christel Schaldemose

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 

Ontwerpresolutie Amendement

8. steunt de herziening van de RAPV en 
pleit voor aanpassing van de definities van 
de RAPV aan de markttoezichtverordening 
met betrekking tot de gehanteerde 
definities en de verplichtingen voor 
marktdeelnemers;

8. steunt de herziening van de RAPV en 
pleit voor aanpassing van de definities van 
de RAPV aan de markttoezichtverordening 
met betrekking tot de gehanteerde 
definities en de verplichtingen voor 
marktdeelnemers zoals bedoeld in Besluit 
768/2008/EG;

Or. en

Amendement 39
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 

Ontwerpresolutie Amendement

9. dringt aan op afstemming tussen de in 
de RAPV en het NWK opgenomen 
traceerbaarheidsvoorschriften teneinde de 
consistente toepassing van het vigerende 
traceringssysteem te kunnen waarborgen;

Schrappen
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Or. de

Amendement 40
Eija-Riitta Korhola

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 

Ontwerpresolutie Amendement

9. dringt aan op afstemming tussen de in de 
RAPV en het NWK opgenomen 
traceerbaarheidsvoorschriften teneinde de 
consistente toepassing van het vigerende 
traceringssysteem te kunnen waarborgen;

9. dringt aan op afstemming tussen de in de 
RAPV en het NWK opgenomen 
traceerbaarheidsvoorschriften teneinde de 
consistente toepassing van het vigerende 
traceringssysteem te kunnen waarborgen 
en nieuwe bureaucratische rompslomp te 
voorkomen;

Or. en

Amendement 41
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 

Ontwerpresolutie Amendement

10. onderstreept het belang van uniforme 
definities en evaluatiesystemen in de 
lidstaten voor producten die ernstige 
risico's opleveren teneinde het voor de 
gehele Unie geldende veiligheidsniveau in 
het gebruikte traceringssysteem te 
integreren;

10. onderstreept het belang van uniforme 
definities en evaluatiesystemen in de 
lidstaten voor producten die ernstige 
risico's opleveren teneinde het voor de 
gehele Unie geldende veiligheidsniveau te 
integreren;

Or. de

Amendement 42
Eija-Riitta Korhola, Ashley Fox

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 

Ontwerpresolutie Amendement

12. dringt aan op integratie van een 
gemeenschappelijke definitie van het 

Schrappen
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begrip "voor kinderen aantrekkelijk 
product" in de lopende herziening van de 
RAPV en in sectorspecifieke wetgeving 
betreffende geharmoniseerde producten; 
is ingenomen met het resultaat van de 
werkzaamheden van de ad-hocwerkgroep 
die zich bezighoudt met onderzoek naar 
voor kinderen aantrekkelijke apparaten; 
dringt aan op meer transparantie tijdens 
het gehele onderzoeksproces en wenst 
beter te worden geïnformeerd over de tot 
dusver geboekte vooruitgang;

Or. en

Amendement 43
Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpadvies
Paragraaf 12 

Ontwerpadvies Amendement

12. dringt aan op integratie van een 
gemeenschappelijke definitie van het 
begrip "voor kinderen aantrekkelijk 
product" in de lopende herziening van de
RAPV en in sectorspecifieke wetgeving 
betreffende geharmoniseerde producten; is 
ingenomen met het resultaat van de 
werkzaamheden van de ad-hocwerkgroep 
die zich bezighoudt met onderzoek naar 
voor kinderen aantrekkelijke apparaten; 
dringt aan op meer transparantie tijdens het 
gehele onderzoeksproces en wenst beter te 
worden geïnformeerd over de tot dusver 
geboekte vooruitgang;

12. dringt erop aan dat een 
gemeenschappelijke definitie van het 
begrip "voor kinderen aantrekkelijk 
product" onontbeerlijk is om een volledige 
bescherming van de meest kwetsbare 
consumentengroep te kunnen 
verwezenlijken en dat deze definitie 
daarom moet worden geïntegreerd in de 
lopende herziening van de RAPV en in 
sectorspecifieke wetgeving betreffende 
geharmoniseerde producten; is ingenomen 
met het resultaat van de werkzaamheden 
van de ad-hocwerkgroep die zich 
bezighoudt met onderzoek naar voor 
kinderen aantrekkelijke apparaten; dringt 
aan op meer transparantie tijdens het 
gehele onderzoeksproces en wenst beter te 
worden geïnformeerd over de tot dusver 
geboekte vooruitgang;

Or. el
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Amendement 44
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 

Ontwerpresolutie Amendement

12. dringt aan op integratie van een 
gemeenschappelijke definitie van het 
begrip "voor kinderen aantrekkelijk 
product" in de lopende herziening van de 
RAPV en in sectorspecifieke wetgeving 
betreffende geharmoniseerde producten; 
is ingenomen met het resultaat van de 
werkzaamheden van de ad-hocwerkgroep 
die zich bezighoudt met onderzoek naar 
voor kinderen aantrekkelijke apparaten; 
dringt aan op meer transparantie tijdens het 
gehele onderzoeksproces en wenst beter te 
worden geïnformeerd over de tot dusver
geboekte vooruitgang;

12. dringt er bij de Commissie op aan te 
onderzoeken of een definitie van het 
begrip "voor kinderen aantrekkelijk 
product" in de lopende herziening van de 
RAPV kan worden geïntegreerd, teneinde 
producenten bij de door hen uitgevoerde
risicobeoordelingen te ondersteunen; 
benadrukt dat een dergelijke definitie niet 
als grondslag mag dienen om producten 
te verbieden; is ingenomen met het 
resultaat van de werkzaamheden van de ad-
hocwerkgroep die zich bezighoudt met 
onderzoek naar voor kinderen 
aantrekkelijke apparaten; dringt aan op 
meer transparantie tijdens het gehele 
onderzoeksproces en wenst beter te worden 
geïnformeerd over de tot dusver geboekte 
vooruitgang;

Or. de

Amendement 45
Christel Schaldemose

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 

Ontwerpresolutie Amendement

12. dringt aan op integratie van een 
gemeenschappelijke definitie van het 
begrip "voor kinderen aantrekkelijk 
product" in de lopende herziening van de 
RAPV en in sectorspecifieke wetgeving 
betreffende geharmoniseerde producten; is 
ingenomen met het resultaat van de 
werkzaamheden van de ad-hocwerkgroep 
die zich bezighoudt met onderzoek naar 
voor kinderen aantrekkelijke apparaten; 
dringt aan op meer transparantie tijdens 
het gehele onderzoeksproces en wenst 

12. dringt aan op integratie van een 
gemeenschappelijke benadering voor het 
markttoezicht op "voor kinderen 
aantrekkelijke producten" in de lopende 
herziening van de RAPV en in 
sectorspecifieke wetgeving betreffende 
geharmoniseerde producten; is ingenomen 
met het resultaat van de werkzaamheden 
van PROSAFE gericht op een 
gemeenschappelijk optreden inzake voor 
kinderen aantrekkelijke ontwerpen voor 
elektrische producten; verzoekt de 
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beter te worden geïnformeerd over de tot 
dusver geboekte vooruitgang;

Commissie deze werkzaamheden voort te 
zetten en uit te breiden tot niet-elektrische 
producten; verzoekt om meer transparantie 
tijdens het gehele onderzoeksproces en 
wenst beter te worden geïnformeerd over 
de tot dusver geboekte vooruitgang;

Or. en

Amendement 46
Constance Le Grip

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 

Ontwerpresolutie Amendement

14. dringt aan op vereenvoudiging van de 
Europese wetgeving inzake 
productveiligheid en pleit ervoor de 
bepalingen inzake 
imitatievoedselproducten in het herziene 
voorstel op te nemen;

14. dringt aan op vereenvoudiging van de 
Europese wetgeving inzake 
productveiligheid, met name in verband 
met de doelstellingen van de Europese 
Commissie "De wetgeving verbeteren" en 
"Think small first", zoals deze in de 
mededeling van de Commissie "Naar een 
Single Market Act" zijn geformuleerd, en 
pleit ervoor de bepalingen inzake 
imitatievoedselproducten in het herziene 
voorstel op te nemen;

Or. fr

Amendement 47
Eija-Riitta Korhola, Ashley Fox

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 

Ontwerpresolutie Amendement

16. dringt er bij de Commissie op aan, in 
de regelgeving ook de verplichting voor 
fabrikanten op te nemen tot het verrichten 
van risicoanalyses in de ontwerpfase van 
producten; dringt er tevens op aan dat 
eventueel geconstateerde risico's bij het in 
de handel brengen van een product in de 
productdocumentatie dienen te worden 
vermeld;

16. dringt er bij de Commissie op aan, in 
de regelgeving ook de verplichting voor 
fabrikanten op te nemen tot het verrichten 
van risicoanalyses in de ontwerpfase van 
producten; dringt er tevens op aan dat 
eventueel geconstateerde risico's in de 
productdocumentatie dienen te worden 
vermeld en aan de publieke autoriteiten 
moeten worden meegedeeld;
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Or. en

Amendement 48
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 

Ontwerpresolutie Amendement

16. dringt er bij de Commissie op aan, in 
de regelgeving ook de verplichting voor 
fabrikanten op te nemen tot het verrichten 
van risicoanalyses in de ontwerpfase van 
producten; dringt er tevens op aan dat 
eventueel geconstateerde risico's bij het in 
de handel brengen van een product in de 
productdocumentatie dienen te worden 
vermeld;

16. dringt er bij de Commissie op aan, in 
de regelgeving ook de verplichting voor 
fabrikanten op te nemen om in de 
ontwerpfase van producten risicoanalyses 
te verrichten die in verhouding staan tot 
het product in kwestie; dringt er tevens op 
aan dat eventueel geconstateerde risico's in 
de productdocumentatie dienen te worden 
vermeld en op verzoek aan de bevoegde 
instanties moeten worden meegedeeld;

Or. de

Amendement 49
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 

Ontwerpresolutie Amendement

17. is bezorgd omtrent het tijdelijke 
karakter van eventuele spoedmaatregelen, 
aangezien dit rechtsonzekerheid in de 
hand werkt; onderstreept de noodzaak tot 
invoering van een doeltreffender 
regelgevingskader dat voorziet in de 
mogelijkheid tot snelle interventies en 
betrouwbare langetermijnoplossingen, 
zonder dat politieke beslissingen aan de 
betrokken normalisatie-instanties hoeven te 
worden gedelegeerd; de RAPV moet 
voorzien in de mogelijkheid tot invoering 
van productspecifieke regels, waaraan noch 
inhoudelijk, noch qua geldigheidsduur 
beperkingen zijn verbonden;

17. onderstreept de noodzaak tot invoering 
van een doeltreffender regelgevingskader 
dat voorziet in de mogelijkheid tot snelle 
interventies en betrouwbare 
langetermijnoplossingen, zonder dat 
politieke beslissingen aan de betrokken 
normalisatie-instanties of de Commissie
hoeven te worden gedelegeerd; de RAPV 
moet voorzien in de mogelijkheid tot 
invoering van productspecifieke regels, 
waaraan noch inhoudelijk, noch qua 
geldigheidsduur beperkingen zijn 
verbonden;

Or. de
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Amendement 50
Eija-Riitta Korhola

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 

Ontwerpresolutie Amendement

17. is bezorgd omtrent het tijdelijke 
karakter van eventuele spoedmaatregelen, 
aangezien dit rechtsonzekerheid in de 
hand werkt; onderstreept de noodzaak tot 
invoering van een doeltreffender 
regelgevingskader dat voorziet in de 
mogelijkheid tot snelle interventies en 
betrouwbare langetermijnoplossingen, 
zonder dat politieke beslissingen aan de 
betrokken normalisatie-instanties hoeven te
worden gedelegeerd; de RAPV moet 
voorzien in de mogelijkheid tot invoering 
van productspecifieke regels, waaraan 
noch inhoudelijk, noch qua 
geldigheidsduur beperkingen zijn 
verbonden;

17. onderstreept de noodzaak tot invoering 
van een doeltreffender regelgevingskader 
dat voorziet in de mogelijkheid tot snelle 
interventies en betrouwbare 
langetermijnoplossingen, zonder dat 
politieke beslissingen zonder 
welomschreven reeks essentiële 
beleidsvoorschriften aan de betrokken 
normalisatie-instanties of de Commissie 
worden gedelegeerd, zoals dat bij 
geharmoniseerde wetgeving het geval is;

Or. en

Amendement 51
Christel Schaldemose

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 

Ontwerpresolutie Amendement

18. benadrukt dat producten die ernstige 
risico's opleveren zo snel mogelijk 
definitief uit de handel moeten worden 
genomen of moeten worden teruggeroepen 
en dat de traceerbaarheid van producten in 
alle stadia van de logistieke keten moet 
worden gewaarborgd;

18. benadrukt dat producten die ernstige 
risico's opleveren zo snel mogelijk 
definitief uit de handel moeten worden 
genomen of moeten worden teruggeroepen 
en dat de traceerbaarheid van producten in 
alle stadia van de logistieke keten moet 
worden gewaarborgd, zodat de 
markttoezichtautoriteiten over voldoende 
personele middelen moeten beschikken;

Or. en
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Amendement 52
Eija-Riitta Korhola, Ashley Fox

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 – inleidende formule 

Ontwerpresolutie Amendement

19. dringt aan op daadwerkelijke 
handhaving van reeds ingevoerde 
identificatieprocedures; spoort de 
Commissie aan tot het opmaken van 
evaluaties en beoordelingen omtrent het 
gebruik van nieuwe technologieën, zoals 
radiofrequentie-identificatie (RFID), 
technologielabels en nanobedrukte 
intelligente verpakkingen, maar is van 
mening dat het gebruik van deze 
technologieën niet ten koste mag gaan van 
de privacy, veiligheid en bescherming van 
de consument;

19. dringt aan op daadwerkelijke 
handhaving van reeds ingevoerde 
identificatieprocedures; spoort de 
Commissie aan tot het opmaken van 
evaluaties en beoordelingen omtrent het 
gebruik van nieuwe technologieën, zoals 
radiofrequentie-identificatie (RFID), 
technologielabels en nanobedrukte 
intelligente verpakkingen, en meent dat het 
gebruik van deze technologieën evenredig 
moet zijn en niet ten koste mag gaan van 
de privacy, veiligheid en bescherming van 
de consument;

Or. en

Amendement 53
Christel Schaldemose

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 

Ontwerpresolutie Amendement

19. dringt aan op daadwerkelijke 
handhaving van reeds ingevoerde 
identificatieprocedures; spoort de 
Commissie aan tot het opmaken van 
evaluaties en beoordelingen omtrent het 
gebruik van nieuwe technologieën, zoals 
radiofrequentie-identificatie (RFID), 
technologielabels en nanobedrukte 
intelligente verpakkingen, maar is van 
mening dat het gebruik van deze
technologieën niet ten koste mag gaan van 
de privacy, veiligheid en bescherming van 
de consument;

19. dringt aan op daadwerkelijke 
handhaving van reeds ingevoerde 
identificatieprocedures; spoort de 
Commissie aan tot het opmaken van 
evaluaties en beoordelingen omtrent het 
gebruik van nieuwe technologieën, maar is 
van mening dat het gebruik van nieuwe
technologieën niet ten koste mag gaan van 
de privacy, veiligheid en bescherming van 
de consument;

Or. en
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Amendement 54
Eija-Riitta Korhola, Ashley Fox

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. benadrukt evenwel dat op de EU-
markt niet één enkele technische 
oplossing als officieel 
traceerbaarheidssysteem of officiële 
traceerbaarheidsmethode verplicht dient 
te worden gesteld, en pleit ervoor dat in 
alle opzichten rekening wordt gehouden 
met het evenredigheidsbeginsel;

Or. en

Amendement 55
Konstantinos Poupakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 20 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

20 bis. wijst er met nadruk op dat het 
noodzakelijk is de uitwisseling van 
RAPEX-informatie over gevaarlijke 
producten uit derde landen (China-India) 
te verbeteren en te versterken en de laatste 
studies van dit systeem in ogenschouw te 
nemen; 

Or. el

Amendement 56
Eija-Riitta Korhola, Ashley Fox

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 

Ontwerpresolutie Amendement

21. dringt er bij de Commissie op aan 
productveiligheidsdeskundigen, 
consumentenorganisaties en nationale 
autoriteiten toegang te verlenen tot alle 

21. dringt er bij de Commissie op aan de 
bekendheid met RAPEX en de EU-
systemen voor het terugroepen van 
producten buiten de EU te verhogen en 



AM\852080NL.doc 29/39 PE454.674v01-00

NL

relevante informatie; productveiligheidsdeskundigen, 
consumentenorganisaties en nationale 
autoriteiten toegang te verlenen tot alle 
relevante informatie, waarbij het 
vertrouwelijke karakter van 
handelsgegevens moet worden 
geëerbiedigd en ervoor moet worden 
gezorgd dat nationale autoriteiten de 
enige informatiebronnen vormen;

Or. en

Amendement 57
Philippe Juvin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 

Ontwerpresolutie Amendement

21. dringt er bij de Commissie op aan 
productveiligheidsdeskundigen, 
consumentenorganisaties en nationale 
autoriteiten toegang te verlenen tot alle 
relevante informatie;

21. dringt er bij de Commissie op aan 
productveiligheidsdeskundigen, 
consumentenorganisaties en nationale 
autoriteiten toegang te verlenen tot alle 
relevante informatie en via 
voorlichtingscampagnes bekendheid te 
geven aan de mogelijkheid van een 
dergelijke toegang;

Or. en

Amendement 58
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 

Ontwerpresolutie Amendement

21. dringt er bij de Commissie op aan 
productveiligheidsdeskundigen, 
consumentenorganisaties en nationale 
autoriteiten toegang te verlenen tot alle 
relevante informatie;

21. dringt er bij de Commissie op aan 
productveiligheidsdeskundigen, 
ondernemersverenigingen, 
consumentenorganisaties en nationale 
autoriteiten toegang te verlenen tot alle 
relevante, niet-vertrouwelijke informatie;

Or. de
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Amendement 59
Constance Le Grip

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 

Ontwerpresolutie Amendement

21. dringt er bij de Commissie op aan 
productveiligheidsdeskundigen, 
consumentenorganisaties en nationale 
autoriteiten toegang te verlenen tot alle 
relevante informatie; 

21. dringt er bij de Commissie op aan 
fabrikanten,
productveiligheidsdeskundigen, 
consumentenorganisaties en nationale 
autoriteiten toegang te verlenen tot alle 
relevante informatie;

Or. fr

Amendement 60
Christel Schaldemose

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 

Ontwerpresolutie Amendement

21. dringt er bij de Commissie op aan 
productveiligheidsdeskundigen, 
consumentenorganisaties en nationale 
autoriteiten toegang te verlenen tot alle 
relevante informatie;

21. dringt er bij de Commissie op aan 
productveiligheidsdeskundigen, 
consumentenorganisaties en nationale 
autoriteiten toegang te verlenen tot alle 
relevante informatie, onder waarborging 
van de nodige geheimhouding;

Or. en

Amendement 61
Constance Le Grip

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 

Ontwerpresolutie Amendement

22. is ingenomen met de nieuwe RAPEX-
richtsnoeren, die het functioneren van 
RAPEX ten goede komen; verzoekt de 
Commissie de nieuwe 
risicobeoordelingsmethode in 
overeenstemming te brengen met de reeds 
voor consumentenproducten 

22. is ingenomen met de nieuwe RAPEX-
richtsnoeren, die het functioneren van 
RAPEX ten goede komen; verzoekt de 
Commissie de nieuwe 
risicobeoordelingsmethode in 
overeenstemming te brengen met de reeds 
voor consumentenproducten 
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geharmoniseerde methoden, teneinde de 
markttoezichtautoriteiten bij hun 
werkzaamheden te ondersteunen;

geharmoniseerde methoden, teneinde de 
markttoezichtautoriteiten bij hun 
werkzaamheden te ondersteunen, en tevens 
erop toe te zien dat ruchtbaarheid wordt 
gegeven aan de resultaten ervan;

Or. fr

Amendement 62
Christel Schaldemose

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 

Ontwerpresolutie Amendement

22. is ingenomen met de nieuwe RAPEX-
richtsnoeren, die het functioneren van 
RAPEX ten goede komen; verzoekt de 
Commissie de nieuwe 
risicobeoordelingsmethode in 
overeenstemming te brengen met de reeds 
voor consumentenproducten
geharmoniseerde methoden, teneinde de 
markttoezichtautoriteiten bij hun 
werkzaamheden te ondersteunen;

22. is ingenomen met de nieuwe RAPEX-
richtsnoeren, die het functioneren van 
RAPEX ten goede komen; verzoekt de 
Commissie de nieuwe 
risicobeoordelingsmethode in 
overeenstemming te brengen met de reeds 
voor producten geharmoniseerde 
methoden, teneinde de 
markttoezichtautoriteiten bij hun 
werkzaamheden te ondersteunen;

Or. en

Amendement 63
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. verzoekt de Commissie voor 
duidelijkheid te zorgen over de 
beoordeling in het kader van RAPEX-
meldingen van producten die een "ernstig 
gevaar" inhouden; 

Or. de
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Amendement 64
Christel Schaldemose

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 

Ontwerpresolutie Amendement

23. constateert met grote bezorgdheid dat 
het aantal RAPEX-kennisgevingen met 
betrekking tot producten van Chinese 
oorsprong – die meer dan de helft van de 
RAPEX-kennisgevingen uitmaken – van 
jaar tot jaar toeneemt en dat de fabrikanten
van dergelijke producten in 20 procent van 
de gevallen niet kunnen worden 
opgespoord; dringt er derhalve op aan dat 
hiervan in internationaal verband meer 
werk wordt gemaakt, en is ingenomen met 
de samenwerking tussen de EU, China en 
de VS bij de ontwikkeling van 
traceerbaarheidsstrategieën; verwelkomt 
alle vormen van ondersteuning, opleiding, 
seminars e.d. die door de EU- en de 
Chinese autoriteiten ter verbetering van de 
productveiligheid worden ontwikkeld;

23. constateert met grote bezorgdheid dat 
het aantal RAPEX-kennisgevingen met 
betrekking tot producten van Chinese 
oorsprong – die meer dan de helft van de 
RAPEX-kennisgevingen uitmaken – van 
jaar tot jaar toeneemt en dat de fabrikanten 
van dergelijke producten in 20 procent van 
de gevallen niet kunnen worden 
opgespoord; dringt er derhalve op aan dat 
hiervan in internationaal verband meer 
werk wordt gemaakt, en is ingenomen met 
de samenwerking tussen de EU, China en 
de VS bij de ontwikkeling van 
traceerbaarheidsstrategieën; verwelkomt 
alle vormen van ondersteuning, opleiding, 
seminars e.d. die door de EU- en de 
Chinese autoriteiten ter verbetering van de 
productveiligheid worden ontwikkeld;
onderstreept dat meerjarige programma's 
nodig zijn om deze uitdagingen het hoofd 
te kunnen bieden;

Or. en

Amendement 65
Christel Schaldemose

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 

Ontwerpresolutie Amendement

26. dringt er bij de Commissie en de 
autoriteiten van de lidstaten op aan te 
zorgen voor gedegen opleidingsfaciliteiten 
voor douanebeambten, zodat producten 
waaraan risico's zijn verbonden in de 
toekomst beter kunnen worden 
opgespoord; dringt aan op betere 
samenwerking tussen douane- en 
markttoezichtautoriteiten alvorens 

26. dringt er bij de Commissie en de 
autoriteiten van de lidstaten op aan te 
zorgen voor gedegen opleidingsfaciliteiten 
voor douanebeambten, zodat producten 
waaraan risico's zijn verbonden in de 
toekomst beter kunnen worden 
opgespoord; dringt aan op betere 
samenwerking tussen douane- en 
markttoezichtautoriteiten alvorens 
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producten in de handel mogen worden 
gebracht;

producten in de handel mogen worden 
gebracht, en acht ook in dit verband 
meerjarige programma's noodzakelijk;

Or. en

Amendement 66
Philippe Juvin, Eija-Riitta Korhola, Constance Le Grip

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. verzoekt de Commissie en de 
nationale bevoegde autoriteiten verder te 
werken aan de ontwikkeling van 
bewustmakingscampagnes die 
consumenten inlichten over het risico dat 
zij online namaakproducten kopen;

Or. en

Amendement 67
Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpadvies
Paragraaf 27 

Ontwerpadvies Amendement

27. onderstreept de noodzaak de 
markttoezichtinstanties volledig bij het 
normeringsproces te betrekken, aangezien 
dit een geschikte manier is om te 
bewerkstelligen dat de vigerende normen 
correct worden toegepast met het oog op 
de verbetering van de veiligheid van de 
consument;

Schrappen

Or. el

Amendement 68
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 



PE454.674v01-00 34/39 AM\852080NL.doc

NL

Ontwerpresolutie Amendement

27. onderstreept de noodzaak de 
markttoezichtinstanties volledig bij het 
normeringsproces te betrekken, aangezien 
dit een geschikte manier is om te 
bewerkstelligen dat de vigerende normen 
correct worden toegepast met het oog op de 
verbering van de veiligheid van de 
consument;

27. onderstreept de noodzaak de 
markttoezichtinstanties systematisch bij de 
ontwikkeling van veiligheidsgerelateerde 
normen te betrekken, aangezien dit een 
geschikte manier is om hun kennis bij te 
dragen aan het normalisatieproces en een 
beter inzicht in normen te verkrijgen en 
zodoende te bewerkstelligen dat de 
vigerende normen correct worden 
toegepast met het oog op de verbetering
van de veiligheid van de consument;

Or. de

Amendement 69
Eija-Riitta Korhola

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 

Ontwerpresolutie Amendement

27. onderstreept de noodzaak de 
markttoezichtinstanties volledig bij het 
normeringsproces te betrekken, aangezien 
dit een geschikte manier is om te 
bewerkstelligen dat de vigerende normen 
correct worden toegepast met het oog op
de verbering van de veiligheid van de 
consument;

27. onderstreept de noodzaak de 
markttoezichtinstanties volledig bij het 
normeringsproces te betrekken, aangezien 
dit een geschikte manier is om ervoor te 
zorgen dat de vrijwillige toepassing van de
vigerende normen tot de verbetering van 
de veiligheid en de gezondheid van de 
consument en tot de rechtszekerheid 
bijdraagt doordat een correcte 
interpretatie en toepassing van de 
Europese normen door de autoriteiten van 
de lidstaten in de hand wordt gewerkt;

Or. en

Amendement 70
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 
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Ontwerpresolutie Amendement

28. dringt aan op verbetering van de thans 
geldende procedures voor de vaststelling 
van Europese normen, zodat tijdig en 
effectiever kan worden ingespeeld op 
nieuwe of opduikende risico's; benadrukt 
echter dat nieuw te ontwikkelen of te 
wijzigen procedures ook moeten worden 
onderworpen aan toetsing door het 
Parlement; onderstreept dat het 
Parlement ook het recht moet hebben de 
procedures voor overname, respectievelijk 
toepassing van internationale, niet-
Europese en andere normen te toetsen;

Schrappen

Or. de

Amendement 71
Eija-Riitta Korhola

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 

Ontwerpresolutie Amendement

28. dringt aan op verbetering van de thans 
geldende procedures voor de vaststelling 
van Europese normen, zodat tijdig en 
effectiever kan worden ingespeeld op 
nieuwe of opduikende risico's; benadrukt 
echter dat nieuw te ontwikkelen of te 
wijzigen procedures ook moeten worden 
onderworpen aan toetsing door het 
Parlement; onderstreept dat het Parlement 
ook het recht moet hebben de procedures 
voor overname, respectievelijk toepassing 
van internationale, niet-Europese en andere 
normen te toetsen;

28. dringt aan op verbetering van de thans 
geldende procedures van de Commissie 
voor de vaststelling van mandaten voor de 
ontwikkeling van Europese normen, zodat 
tijdig en effectiever kan worden ingespeeld 
op nieuwe of opduikende risico's; 
benadrukt echter dat nieuw te ontwikkelen 
of te wijzigen procedures ook moeten 
worden onderworpen aan toetsing door het 
Parlement; onderstreept dat het Parlement 
ook het recht moet hebben de procedures 
voor overname, respectievelijk toepassing 
van internationale, niet-Europese en andere 
normen te toetsen;

Or. en
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Amendement 72
Eija-Riitta Korhola

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. verzoekt de Europese normalisatie-
instellingen en de Commissie om, onder 
waarborging van de participatie van alle 
relevante stakeholders, alle mogelijke 
systemen te onderzoeken om het proces 
van normontwikkeling te bespoedigen, 
zoals de invoering van een versnelde 
procedure of door te voorzien in de 
mogelijkheid dat de Commissie, bij wijze 
van overgangsmaatregel totdat een 
definitieve oplossing is gevonden, 
verwijzingen naar bestaande Europese of 
ISO-normen publiceert die zonder 
mandaat van de Commissie zijn 
ontwikkeld, indien dergelijke normen 
geacht worden een hoog niveau van 
consumentenbescherming te bieden of 
geschikt zijn om een specifiek risico af te 
wenden; 

Or. en

Amendement 73
Christel Schaldemose

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 

Ontwerpresolutie Amendement

29. dringt erop aan de door te voeren 
normalisatieregelingen te beperken tot het 
verstrekken van de technische middelen 
waarmee de naleving van een politiek 
besluit wordt bewerkstelligd of beoordeeld; 
politieke aangelegenheden die direct van 
invloed zijn op de bescherming van het 
welzijn van de consument, moeten op 
politiek niveau worden behandeld en 
mogen niet aan de normalisatie-instanties 
worden gedelegeerd;

29. dringt erop aan de door te voeren 
normalisatieregelingen te beperken tot het 
verstrekken van de technische middelen 
waarmee de naleving van een politiek 
besluit wordt bewerkstelligd of beoordeeld; 
politieke aangelegenheden die direct van 
invloed zijn op de bescherming van het 
welzijn van de consument/gebruiker, 
moeten op politiek niveau worden 
behandeld en mogen niet aan de 
normalisatie-instanties worden 
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gedelegeerd;

Or. en

Amendement 74
Eija-Riitta Korhola

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 

Ontwerpresolutie Amendement

29. dringt erop aan de door te voeren 
normalisatieregelingen te beperken tot het 
verstrekken van de technische middelen 
waarmee de naleving van een politiek 
besluit wordt bewerkstelligd of beoordeeld; 
politieke aangelegenheden die direct van 
invloed zijn op de bescherming van het 
welzijn van de consument, moeten op 
politiek niveau worden behandeld en 
mogen niet aan de normalisatie-instanties 
worden gedelegeerd;

29. dringt erop aan de door de Commissie 
verleende normalisatiemandaten te 
verbeteren om de Europese normalisatie-
instellingen in staat te stellen Europese 
normen te ontwikkelen die aan de 
technische eisen voldoen waarvoor de 
naleving van een politiek besluit wordt 
bewerkstelligd of beoordeeld; is in dit 
verband van oordeel dat meer 
betrokkenheid van en samenwerking 
tussen de Europese Commissie en de 
normalisatie-instellingen bij de opstelling 
van normen noodzakelijk is; is gezien het 
feit dat deze instellingen op basis van 
consensus werken van mening dat het 
voor het functioneren van het systeem van 
cruciaal belang is dat politieke 
aangelegenheden op beleidsniveau worden 
behandeld en niet aan de Commissie, de 
normalisatie-instanties of 
handhavingsinstanties worden 
gedelegeerd;

Or. en

Amendement 75
Christel Schaldemose

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 

Ontwerpresolutie Amendement

30. pleit voor invoering van een 
vrijwaringsprocedure waardoor de 
lidstaten in de gelegenheid worden gesteld

30. pleit ervoor dat in alle 
harmonisatiewetgeving een 
vrijwaringsprocedure zoals die van Besluit 
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formeel bezwaar te maken tegen invoering 
van een bepaalde norm (zoals artikel 14 
van speelgoedveiligheidsrichtlijn 
2009/48/EG); toepassing van een 
vrijwaringsprocedure moet mogelijk zijn, 
zelfs voordat de desbetreffende norm in het 
PBEU wordt geciteerd;

768/2008/EG wordt opgenomen, waardoor 
het mogelijk wordt formeel bezwaar te 
maken tegen invoering van een bepaalde 
norm; toepassing van een 
vrijwaringsprocedure moet mogelijk zijn, 
zelfs voordat de desbetreffende norm in het 
PBEU wordt geciteerd;

Or. en

Amendement 76
Eija-Riitta Korhola

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 

Ontwerpresolutie Amendement

30. pleit voor invoering van een 
vrijwaringsprocedure waardoor de lidstaten 
in de gelegenheid worden gesteld formeel 
bezwaar te maken tegen invoering van een 
bepaalde norm (zoals artikel 14 van 
speelgoedveiligheidsrichtlijn 2009/48/EG); 
toepassing van een vrijwaringsprocedure 
moet mogelijk zijn, zelfs voordat de 
desbetreffende norm in het PBEU wordt 
geciteerd;

30. pleit voor invoering van een 
vrijwaringsprocedure waardoor de lidstaten 
in de gelegenheid worden gesteld formeel 
bezwaar te maken tegen invoering van een 
bepaalde norm (zoals artikel 14 van 
speelgoedveiligheidsrichtlijn 2009/48/EG); 
onderstreept echter dat deze procedure 
alleen dient te worden ingevoerd wanneer 
de Commissie bewijzen worden geleverd 
dat de markttoezichtautoriteiten beter 
worden betrokken bij het 
normalisatiesysteem; is van oordeel dat de
toepassing van een vrijwaringsprocedure 
door de lidstaten niet mag worden 
misbruikt om hun standpunt erdoor te 
drukken in het normalisatiesysteem;

Or. en

Amendement 77
Eija-Riitta Korhola

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31 

Ontwerpresolutie Amendement

31. verzoekt de Commissie zo spoedig 
mogelijk nadere stappen te ondernemen, 
zodat werk kan worden gemaakt van de 

31. verzoekt de Commissie om in 
samenhang met het nieuwe 
wetgevingskader nadere stappen te 
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noodzakelijke herzieningen, die cruciaal 
zijn voor de veiligheid van de consument;

ondernemen, zodat werk kan worden 
gemaakt van de noodzakelijke 
herzieningen;

Or. en


