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Amendement 28
Christel Schaldemose

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) Er moet in een overgangsregeling 
worden voorzien waardoor producten die 
op grond van Richtlijn 94/9/EG al in de 
handel zijn gebracht, op de markt kunnen 
worden aangeboden en in bedrijf kunnen 
worden gesteld.

(37) De fabrikanten en importeurs moeten 
een redelijke maar beperkte tijd krijgen 
voor de uitoefening van eventuele rechten 
uit hoofde van nationale bepalingen die 
gelden vóór de inwerkingtreding van de 
nationale bepalingen tot omzetting van 
deze richtlijn, om bijvoorbeeld hun 
voorraden vervaardigde producten te 
kunnen verkopen. Er moet in een 
overgangsregeling worden voorzien 
waardoor producten die op grond van 
Richtlijn 94/9/EG al in de handel zijn 
gebracht, op de markt kunnen worden 
aangeboden en in bedrijf kunnen worden 
gesteld.

Or. en

Amendement 29
Zuzana Roithová

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) "technische specificatie": een 
document dat de technische eisen 
voorschrijft waaraan een product,
processen of diensten moeten voldoen;

(17) "technische specificatie": een 
document dat de technische eisen 
voorschrijft waaraan een product of proces
moet voldoen;

Or. en

Amendement 30
Zuzana Roithová

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 21
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) "conformiteitsbeoordeling": het proces 
waarin wordt aangetoond of voldaan is aan 
de essentiële veiligheids- en 
gezondheidseisen voor een product, proces, 
dienst of systeem;

(21) "conformiteitsbeoordeling": het proces 
waarin wordt aangetoond of voldaan is aan 
de essentiële veiligheids- en 
gezondheidseisen voor een product, proces 
of systeem;

Or. en

Amendement 31
Zuzana Roithová

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer zij hun producten in de handel 
brengen, waarborgen fabrikanten dat deze 
werden ontworpen en vervaardigd 
overeenkomstig de essentiële veiligheids-
en gezondheidseisen beschreven in bijlage 
II.

1. Wanneer zij hun producten in de handel 
brengen of in gebruik nemen, waarborgen 
fabrikanten dat deze werden ontworpen en 
vervaardigd overeenkomstig de essentiële 
veiligheids- en gezondheidseisen 
beschreven van bijlage II.

Or. en

Amendement 32
Zuzana Roithová

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Fabrikanten vermelden hun naam en 
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.

6. Fabrikanten vermelden hun naam, 
geregistreerde handelsnaam of 
geregistreerde merknaam, hun website in 
een taal die de eindgebruikers en de 
markttoezichtautoriteiten gemakkelijk 
kunnen begrijpen, 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.

Or. en
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Amendement 33
Zuzana Roithová

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Alvorens een product in de handel te 
brengen, zien importeurs erop toe dat de 
fabrikant de juiste 
conformiteitsbeoordelingsprocedure heeft 
uitgevoerd. Zij zorgen ervoor dat de 
fabrikant de technische documentatie heeft 
opgesteld, dat het product voorzien is van 
de CE-markering en van het specifieke 
merkteken van explosiepreventie en 
vergezeld gaat van de vereiste documenten, 
en dat de fabrikant aan de eisen in artikel 6, 
leden 5 en 6, heeft voldaan.

2. Alvorens een product in de handel te 
brengen of in gebruik te nemen, zien 
importeurs erop toe dat de fabrikant de 
juiste conformiteitsbeoordelingsprocedure 
heeft uitgevoerd. Zij zorgen ervoor dat de 
fabrikant de technische documentatie heeft 
opgesteld, dat het product voorzien is van 
de CE-markering en van het specifieke 
merkteken van explosiepreventie en 
vergezeld gaat van de vereiste documenten, 
en dat de fabrikant aan de eisen in artikel 6, 
leden 5 en 6, heeft voldaan.

Or. en

Amendement 34
Zuzana Roithová

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Importeurs vermelden hun naam en 
contactadres op het product, of wanneer dit 
niet mogelijk is, op de verpakking of in een 
bij het product gevoegd document.

3. Importeurs vermelden hun naam, 
geregistreerde handelsnaam of 
geregistreerde merknaam, hun website in 
een taal die de eindgebruikers en de 
markttoezichtautoriteiten gemakkelijk 
kunnen begrijpen, en het contactadres op 
het product, of wanneer dit niet mogelijk 
is, op de verpakking of in een bij het 
product gevoegd document.

Or. en

Amendement 35
Zuzana Roithová
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Marktdeelnemers delen, op verzoek, aan de 
markttoezichtautoriteiten gedurende een 
periode van ten minste tien jaar nadat het 
product in de handel is gebracht mee:

Marktdeelnemers specificeren, op verzoek, 
aan de markttoezichtautoriteiten gedurende 
een periode van tien jaar nadat het product 
in de handel is gebracht:

Or. en

Amendement 36
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De EU-conformiteitsverklaring komt 
qua structuur overeen met het model in 
bijlage III bij Besluit nr. 768/2008/EG, 
bevat de in de desbetreffende 
conformiteitsbeoordelingsprocedures van 
de bijlagen III tot en met IX bij deze 
richtlijn vermelde elementen en wordt 
voortdurend bijgewerkt. Zij wordt vertaald 
in de taal of talen zoals gevraagd door de 
lidstaat waar het product op de markt wordt 
aangeboden.

2. De EU-conformiteitsverklaring komt 
qua structuur overeen met het model in 
bijlage III bij Besluit nr. 768/2008/EG, 
bevat de in de desbetreffende 
conformiteitsbeoordelingsprocedures van 
de bijlagen III tot en met IX bij deze 
richtlijn vermelde elementen en wordt 
voortdurend bijgewerkt. Zij kan op 
verzoek worden vertaald in de taal of talen 
zoals gevraagd door de lidstaat waar het 
product op de markt wordt aangeboden.

Or. en

Amendement 37
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten kunnen de beoordeling en 
het toezicht als bedoeld in lid 1 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
765/2008 laten uitvoeren door een 
nationale accreditatie-instantie, zoals 
gedefinieerd in die verordening.

2. De beoordeling en het toezicht als 
bedoeld in lid 1 worden uitgevoerd
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
765/2008 door een nationale accreditatie-
instantie, zoals gedefinieerd in die 
verordening.
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Or. fr

Motivering

Omwille van de betrouwbaarheid en onpartijdigheid van de certificeringen, en dus van de 
veiligheid, moeten de conformiteitsbeoordelingsinstanties door de overheid geaccrediteerd 
worden en mogen zij in geen geval ondernemersverenigingen of vakorganisaties zijn.

Amendement 38
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een instantie die lid is van een organisatie 
van ondernemers en/of van een 
vakorganisatie die ondernemingen 
vertegenwoordigt die betrokken zijn bij 
het ontwerp, de vervaardiging, de 
levering, de montage, het gebruik of het 
onderhoud van de door haar beoordeelde 
producten, kan als een dergelijke instantie 
worden beschouwd op voorwaarde dat 
haar onafhankelijkheid en de afwezigheid 
van belangenconflicten aangetoond 
worden.

Schrappen

Or. fr

Motivering

Omwille van de betrouwbaarheid en onpartijdigheid van de certificeringen, en dus van de 
veiligheid, moeten de conformiteitsbeoordelingsinstanties door de overheid geaccrediteerd 
worden en mogen zij in geen geval ondernemersverenigingen of vakorganisaties zijn.

Amendement 39
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Een conformiteitsbeoordelingsinstantie, 
haar hoogste leidinggevenden en het 
personeel dat de 
conformiteitsbeoordelingstaken verricht, 
zijn niet de ontwerper, fabrikant, 

4. Een conformiteitsbeoordelingsinstantie, 
haar hoogste leidinggevenden en het 
personeel dat de 
conformiteitsbeoordelingstaken verricht, 
zijn niet de ontwerper, fabrikant, 
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leverancier, installateur, koper, eigenaar, 
gebruiker of onderhouder van de door hen 
beoordeelde producten, noch de 
gemachtigde van een van deze partijen. Dit 
belet echter niet het gebruik van 
beoordeelde producten die nodig zijn voor 
de activiteiten van de 
conformiteitsbeoordelingsinstantie of het 
gebruik van de producten voor persoonlijke 
doeleinden.

leverancier, installateur, koper, eigenaar, 
gebruiker of onderhouder van de producten
die onder deze richtlijn vallen, noch de 
gemachtigde van een van deze partijen. Dit 
belet echter niet het gebruik van 
beoordeelde producten die nodig zijn voor 
de activiteiten van de 
conformiteitsbeoordelingsinstantie of het 
gebruik van de producten voor persoonlijke 
doeleinden.

Or. fr

Motivering

Omwille van de betrouwbaarheid en onpartijdigheid van de certificeringen, en dus van de 
veiligheid, moeten de conformiteitsbeoordelingsinstanties door de overheid geaccrediteerd 
worden en mogen zij in geen geval ondernemersverenigingen of vakorganisaties zijn.

Amendement 40
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een conformiteitsbeoordelingsinstantie, 
haar hoogste leidinggevenden en het 
personeel dat de 
conformiteitsbeoordelingstaken verricht, 
zijn niet rechtstreeks of als 
vertegenwoordiger van de betrokken 
partijen betrokken bij het ontwerpen,
vervaardigen of bouwen, verhandelen, 
installeren, gebruiken of onderhouden van 
deze producten. Zij oefenen geen 
activiteiten uit die hun onafhankelijk 
oordeel of hun integriteit met betrekking 
tot conformiteitsbeoordelingsactiviteiten 
waarvoor zij zijn aangemeld in het gedrang 
kunnen brengen. Dit geldt met name voor 
adviesdiensten.

Een conformiteitsbeoordelingsinstantie, 
haar hoogste leidinggevenden en het 
personeel dat de 
conformiteitsbeoordelingstaken verricht, 
zijn niet rechtstreeks of als 
vertegenwoordiger van de betrokken 
partijen betrokken bij het ontwerpen, 
vervaardigen of bouwen, verhandelen, 
installeren, gebruiken of onderhouden van 
de producten die onder deze richtlijn 
vallen. Zij oefenen geen activiteiten uit die 
hun onafhankelijk oordeel of hun integriteit 
met betrekking tot 
conformiteitsbeoordelingsactiviteiten 
waarvoor zij zijn aangemeld in het gedrang 
kunnen brengen. Dit geldt met name voor 
adviesdiensten.

Or. fr

Motivering

Omwille van de betrouwbaarheid en onpartijdigheid van de certificeringen, en dus van de 
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veiligheid, moeten de conformiteitsbeoordelingsinstanties door de overheid geaccrediteerd 
worden en mogen zij in geen geval ondernemersverenigingen of vakorganisaties zijn.

Amendement 41
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het verzoek gaat vergezeld van een 
beschrijving van de 
conformiteitsbeoordelingsactiviteiten, de 
conformiteitsbeoordelingsmodule(s) en het 
product of de producten waarvoor de 
instantie verklaart bekwaam te zijn en, 
indien dit bestaat, van een 
accreditatiecertificaat dat is afgegeven door 
een nationale accreditatie-instantie, waarin 
wordt verklaard dat de 
conformiteitsbeoordelingsinstantie voldoet 
aan de eisen in artikel 21.

2. Het verzoek gaat vergezeld van een 
beschrijving van de 
conformiteitsbeoordelingsactiviteiten, de 
conformiteitsbeoordelingsmodule(s) en het 
product of de producten waarvoor de 
instantie verklaart bekwaam te zijn en van 
een accreditatiecertificaat dat is afgegeven 
door een nationale accreditatie-instantie, 
waarin wordt verklaard dat de 
conformiteitsbeoordelingsinstantie voldoet 
aan de eisen in artikel 21.

Or. fr

Motivering

Omwille van de betrouwbaarheid en onpartijdigheid van de certificeringen, en dus van de 
veiligheid, moeten de conformiteitsbeoordelingsinstanties door de overheid geaccrediteerd 
worden en mogen zij in geen geval ondernemersverenigingen of vakorganisaties zijn.

Amendement 42
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer de betrokken 
conformiteitsbeoordelingsinstantie geen 
accreditatiecertificaat kan overleggen, 
verschaft zij de aanmeldende autoriteit 
alle bewijsstukken die nodig zijn om haar 
conformiteit met de eisen in artikel 21 te 
verifiëren en te erkennen en daar 
geregeld toezicht op te houden.

Schrappen
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Or. fr

Motivering

Omwille van de betrouwbaarheid en onpartijdigheid van de certificeringen, en dus van de 
veiligheid, moeten de conformiteitsbeoordelingsinstanties door de overheid geaccrediteerd 
worden en mogen zij in geen geval ondernemersverenigingen of vakorganisaties zijn.

Amendement 43
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer een aanmelding niet 
gebaseerd is op een accreditatiecertificaat 
als bedoeld in artikel 24, verschaft de 
aanmeldende autoriteit de Commissie en 
de andere lidstaten de bewijsstukken 
waaruit de bekwaamheid van de 
conformiteitsbeoordelingsinstantie blijkt, 
evenals de regeling die waarborgt dat de 
instantie regelmatig wordt gecontroleerd 
en zal blijven voldoen aan de eisen van 
artikel 21.

Schrappen

Or. fr

Motivering

Omwille van de betrouwbaarheid en onpartijdigheid van de certificeringen, en dus van de 
veiligheid, moeten de conformiteitsbeoordelingsinstanties door de overheid geaccrediteerd 
worden en mogen zij in geen geval ondernemersverenigingen of vakorganisaties zijn.

Amendement 44
Zuzana Roithová

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer een aanmelding niet gebaseerd 
is op een accreditatiecertificaat als bedoeld 
in artikel 24, verschaft de aanmeldende 
autoriteit de Commissie en de andere 
lidstaten de bewijsstukken waaruit de 
bekwaamheid van de 

4. Wanneer een aanmelding niet gebaseerd 
is op een accreditatiecertificaat als bedoeld 
in artikel 24, lid 2, verschaft de 
aanmeldende autoriteit de Commissie en de 
andere lidstaten de bewijsstukken waaruit 
de bekwaamheid van de 
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conformiteitsbeoordelingsinstantie blijkt, 
evenals de regeling die waarborgt dat de 
instantie regelmatig wordt gecontroleerd en 
zal blijven voldoen aan de eisen van artikel 
21.

conformiteitsbeoordelingsinstantie blijkt, 
evenals de regeling die waarborgt dat de 
instantie regelmatig wordt gecontroleerd en 
zal blijven voldoen aan de eisen van artikel 
21.

Or. en

Amendement 45
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De betrokken instantie mag de 
activiteiten van een aangemelde instantie 
alleen verrichten als de Commissie en de 
andere lidstaten binnen twee weken na een 
aanmelding indien een 
accreditatiecertificaat wordt gebruikt en 
binnen twee maanden na een aanmelding 
indien geen accreditatiecertificaat wordt 
gebruikt, geen bezwaren hebben 
ingediend.

5. De betrokken instantie mag de 
activiteiten van een aangemelde instantie 
alleen verrichten als de Commissie en de 
andere lidstaten binnen twee weken na een 
aanmelding geen bezwaren hebben 
ingediend.

Or. fr

Motivering

Omwille van de betrouwbaarheid en onpartijdigheid van de certificeringen, en dus van de 
veiligheid, moeten de conformiteitsbeoordelingsinstanties door de overheid geaccrediteerd 
worden en mogen zij in geen geval ondernemersverenigingen of vakorganisaties zijn.

Amendement 46
Zuzana Roithová

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 35 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer de desbetreffende 
marktdeelnemer niet binnen de in lid 1, 
tweede alinea, bedoelde termijn 
doeltreffende corrigerende maatregelen 
neemt, nemen de markttoezichtautoriteiten 
alle passende voorlopige maatregelen om 
het op hun nationale markt aanbieden van 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)
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het product te verbieden of te beperken, 
dan wel het product in de betrokken 
lidstaat uit de handel te nemen of terug te 
roepen.

Or. en

Amendement 47
Zuzana Roithová

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 35 – lid 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het product voldoet niet aan de in deze 
richtlijn vastgestelde eisen ten aanzien van 
de gezondheid of veiligheid van personen 
of andere aspecten van de bescherming van 
algemene belangen, of

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. en

Amendement 48
Zuzana Roithová

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 35 – lid 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) tekortkomingen in de geharmoniseerde 
normen waarnaar in bijlage II wordt 
verwezen als normen die een vermoeden 
van conformiteit vestigen.

(b) tekortkomingen in de geharmoniseerde 
normen waarnaar in artikel 12 wordt 
verwezen als normen die een vermoeden 
van conformiteit vestigen.

Or. en

Amendement 49
Zuzana Roithová

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 35 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Indien binnen twee maanden na de 
ontvangst van de in lid 4 bedoelde 
informatie geen bezwaar tegen een 

7. Indien binnen drie maanden na de 
ontvangst van de in lid 4 bedoelde 
informatie geen bezwaar tegen een 
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voorlopige maatregel van een lidstaat is 
ingebracht door een lidstaat of de 
Commissie, wordt die maatregel geacht 
gerechtvaardigd te zijn.

voorlopige maatregel van een lidstaat is 
ingebracht door een lidstaat of de 
Commissie, wordt die maatregel geacht 
gerechtvaardigd te zijn.

Or. en

Amendement 50
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten dienen uiterlijk op [datum 
invoegen: twee jaar na de vaststelling] de 
nodige wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen vast te stellen en bekend te 
maken om aan artikel 2, lid 2 en leden 10 
tot en met 26, artikel 3, de artikelen 5 tot 
en met 40 en de bijlagen III tot en met IX 
te voldoen. Zij delen de Commissie de 
tekst van die bepalingen onverwijld mede, 
alsmede een tabel ter weergave van het 
verband tussen die bepalingen en deze 
richtlijn.

1. De lidstaten dienen uiterlijk op [datum 
invoegen: drie jaar na de vaststelling] de 
nodige wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen vast te stellen en bekend te 
maken om aan artikel 3, lid 2 en leden 10 
tot en met 26, artikel 3, de artikelen 5 tot 
en met 40 en de bijlagen III tot en met IX 
te voldoen. Zij delen de Commissie de 
tekst van die bepalingen onverwijld mede, 
alsmede een tabel ter weergave van het 
verband tussen die bepalingen en deze 
richtlijn.

Or. en


