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Amendement 34
Matteo Salvini

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Het is de verantwoordelijkheid van de 
marktdeelnemers dat liften en 
veiligheidscomponenten voor liften 
conform zijn met de gestelde eisen, in 
overeenstemming met de respectieve rol 
die zij vervullen in de toeleveringsketen, 
teneinde algemene belangen zoals 
gezondheid en veiligheid, en de 
consumenten in grote mate te beschermen 
en eerlijke mededinging op de markt van 
de Unie te waarborgen.

(5) Het is de verantwoordelijkheid van de 
marktdeelnemers dat liften en 
veiligheidscomponenten voor liften 
conform zijn met de gestelde eisen, in 
overeenstemming met de respectieve rol 
die zij vervullen in de toeleveringsketen, 
teneinde algemene belangen zoals 
gezondheid en veiligheid, en de 
consumenten, met name kwetsbare 
consumenten, in grote mate te beschermen 
en eerlijke mededinging op de markt van 
de Unie te waarborgen.

Or. en

Motivering

In artikel 1, lid 2 wordt bepaald dat een lift bestemd is voor het vervoer van personen met of 
zonder goederen, dan wel alleen goederen mits de drager voor personen toegankelijk is. De 
veiligheid van de persoon die de cabine betreedt moet voorzover van toepassing gegarandeerd 
zijn. Het is niet nodig aan te geven in welke gevallen (liften bestemd voor vervoer van personen, 
personen en goederen, of alleen goederen mits de drager toegankelijk is) bijzondere aandacht 
voor de bescherming van kwetsbare gebruikers nodig is.

Amendement 35
Matteo Salvini

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Het bestaande systeem moet worden 
aangevuld met een procedure om 
belanghebbenden te informeren over 
voorgenomen maatregelen tegen liften of 
veiligheidscomponenten voor liften die een 
risico meebrengen voor de gezondheid en 
veiligheid van personen of voor andere 
aspecten van de bescherming van algemene 
belangen. Deze procedure moet ook 

(30) Het bestaande systeem moet worden 
aangevuld met een procedure om 
belanghebbenden te informeren over 
voorgenomen maatregelen tegen liften of 
veiligheidscomponenten voor liften die een 
risico meebrengen voor de gezondheid en 
veiligheid van personen, met inbegrip van 
kinderen, ouderen en personen met een 
handicap, of voor andere aspecten van de 
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markttoezichtautoriteiten in staat stellen 
samen met de betrokken marktdeelnemers 
eerder tegen dergelijke liften en 
veiligheidscomponenten voor liften op te 
treden.

bescherming van algemene belangen. Deze 
procedure moet ook 
markttoezichtautoriteiten in staat stellen 
samen met de betrokken marktdeelnemers 
eerder tegen dergelijke liften en 
veiligheidscomponenten voor liften op te 
treden.

Or. en

Motivering

In artikel 1, lid 2 wordt bepaald dat een lift bestemd is voor het vervoer van personen met of 
zonder goederen, dan wel alleen goederen mits de drager voor personen toegankelijk is. De 
veiligheid van de persoon die de cabine betreedt moet voorzover van toepassing gegarandeerd 
zijn. Het is niet nodig aan te geven in welke gevallen (liften bestemd voor vervoer van personen, 
personen en goederen, of alleen goederen mits de drager toegankelijk is) bijzondere aandacht 
voor de bescherming van kwetsbare gebruikers nodig is.

Amendement 36
Zuzana Roithová

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 35 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35 bis) De voor deze richtlijn terzake 
doende geharmoniseerde normen moeten 
volledig recht doen aan het Verdrag van 
de Verenigde Naties inzake de rechten 
van personen met een handicap, dat op 23 
december 2010 door de Europese Unie is 
ondertekend.

Or. en

Amendement 37
Christel Schaldemose

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) Er moet in een overgangsregeling 
worden voorzien waardoor liften die op 
grond van Richtlijn 95/16/EG al in de 
handel zijn gebracht, op de markt kunnen 

(37) De fabrikanten en importeurs moeten 
een redelijke doch beperkte tijd krijgen 
voor de uitoefening van eventuele rechten 
uit hoofde van nationale bepalingen die 
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worden aangeboden en in bedrijf kunnen 
worden gesteld.

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 liften die op grond van Richtlijn 
95/16/EG al in de handel zijn gebracht, op 
de markt kunnen worden aangeboden en in 
bedrijf kunnen worden gesteld.

Or. en

Amendement 38
Zuzana Roithová

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) "gemachtigde": een in de Unie 
gevestigde natuurlijke of rechtspersoon die 
schriftelijk door een fabrikant is 
gemachtigd om namens hem specifieke 
taken te vervullen;

Niet van toepassing op de Nederlandse 
tekst.

Or. en

Amendement 39
Zuzana Roithová

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) "accreditatie": het begrip zoals 
gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 
765/2008;

Or. en

Amendement 40
Zuzana Roithová

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 12 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 ter) "nationale accreditatie-
instantie": het begrip zoals gedefinieerd 
in Verordening (EG) nr. 765/2008;

Or. en

Amendement 41
Zuzana Roithová

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) "technische specificatie": een 
document dat de technische eisen 
voorschrijft waaraan een lift of een 
veiligheidscomponent voor liften moet 
voldoen;

Schrappen

Or. en

Amendement 42
Zuzana Roithová

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) "conformiteitsbeoordeling": het proces 
waarin wordt aangetoond of voor een lift of 
een veiligheidscomponent voor liften, een 
proces en een systeem voldaan is aan de 
essentiële veiligheids- en gezondheidseisen 
van bijlage I;

(14) "conformiteitsbeoordeling": het proces 
waarin wordt aangetoond of voor een lift of 
een veiligheidscomponent voor liften, een 
proces en een systeem voldaan is aan de 
essentiële veiligheids- en gezondheidseisen 
van deze richtlijn;

Or. en

Amendement 43
Zuzana Roithová

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 16
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) "terugroepen": maatregel waarmee
wordt beoogd een veiligheidscomponent 
voor liften te doen terugkeren die al aan de 
installateur ter beschikking is gesteld;

(16) "terugroepen": maatregel waarmee 
wordt beoogd een veiligheidscomponent 
voor liften te doen terugkeren die al aan de 
installateur of eindgebruiker ter 
beschikking is gesteld;

Or. en

Amendement 44
Zuzana Roithová

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) "uit de handel nemen": maatregel 
waarmee wordt beoogd te voorkomen dat 
een lift in de handel wordt gebracht of dat 
een veiligheidscomponent voor liften op de 
markt wordt aangeboden;

(17) "uit de handel nemen": maatregel 
waarmee wordt beoogd te voorkomen dat 
een lift in op de markt wordt aangeboden
of dat een veiligheidscomponent voor liften 
op de markt wordt aangeboden;

Or. en

Amendement 45
Matteo Salvini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten treffen alle dienstige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
liften waarop deze richtlijn van toepassing 
is uitsluitend in de handel gebracht en in 
bedrijf gesteld kunnen worden, indien zij 
geen gevaar opleveren voor de veiligheid 
en de gezondheid van personen en, in 
voorkomend geval, de veiligheid van 
goederen, wanneer zij op passende wijze 
worden geïnstalleerd en onderhouden en 
overeenkomstig hun bestemming worden 
gebruikt.

1. De lidstaten treffen alle dienstige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
liften waarop deze richtlijn van toepassing 
is uitsluitend in de handel gebracht en in 
bedrijf gesteld kunnen worden, indien zij 
geen gevaar opleveren voor de veiligheid 
en de gezondheid van personen en, in 
voorkomend geval, de veiligheid van 
goederen, wanneer zij op passende wijze 
worden geïnstalleerd en onderhouden en 
overeenkomstig hun bestemming dan wel 
voor een binnen het toepassingsgebied 
van deze richtlijn redelijkerwijs te 
verwachten bestemming worden gebruikt.
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Or. en

Motivering

Het is van wezenlijk belang dat wordt vermeld dat het gebruik van een lift niet zomaar redelijk 
moet zijn maar dat het altijd aan de bij deze richtlijn ingevoerde regeling moet voldoen. Het 
begrip "redelijk" is te ruim om een hoog niveau van rechtszekerheid bij de toepassing te kunnen 
garanderen.

Amendement 46
Matteo Salvini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Een lift mag slechts op de markt 
worden aangeboden indien de bouw 
zodanig is dat hij voor personen met een 
handicap gemakkelijk toegankelijk en te 
gebruiken is, tenzij het dan wegens 
plaatsgebrek onmogelijk zou worden een 
lift in een bestaand gebouw te installeren, 
hetgeen ten nadele zou zijn van andere 
kwetsbare gebruikers zoals kinderen, 
ouderen of personen met een beperkte 
handicap.

Or. en

Motivering

Ofschoon de bescherming van personen met een handicap van eminent belang is, is het evenzeer 
belangrijk alle kwetsbare gebruikers (zoals kinderen, ouderen en personen met een beperkte 
handicap die niet verhindert dat zij van een lift gebruikmaken) de mogelijkheid te bieden een lift 
in een bestaand gebouw te laten installeren.

Amendement 47
Zuzana Roithová

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Installateurs zien erop toe dat de lift 
vergezeld gaat van de in bijlage I, punt 6.2, 
bedoelde gebruiksaanwijzingen, in een 
door de lidstaat waar de lift wordt 

7. De installateurs zien erop toe dat de lift 
vergezeld gaat van de in bijlage I, punt 6.2, 
bedoelde instructie en 
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geïnstalleerd bepaalde taal die de 
eindgebruikers gemakkelijk kunnen 
begrijpen.

veiligheidsinformatie.

Or. en

Amendement 48
Zuzana Roithová

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Indien dit rekening houdend met de 
risico’s van een veiligheidscomponent voor 
liften passend wordt geacht, voeren 
fabrikanten met het oog op de bescherming 
van de gezondheid en veiligheid van de 
consumenten steekproeven uit op de op de 
markt aangeboden veiligheidscomponenten 
voor liften, onderzoeken zij klachten, niet-
conforme veiligheidscomponenten voor 
liften en teruggeroepen 
veiligheidscomponenten voor liften en 
houden zij daarvan zo nodig een register 
bij, en houden zij de distributeurs en 
installateurs op de hoogte van dergelijk 
toezicht.

4. De fabrikanten zorgen ervoor dat zij 
beschikken over procedures om de 
conformiteit van hun serieproductie te 
blijven waarborgen. Er wordt terdege 
rekening gehouden met veranderingen in 
het ontwerp of in de kenmerken van het 
product en met veranderingen in de 
geharmoniseerde normen of technische 
specificaties waarnaar in de 
conformiteitsverklaring van het product is 
verwezen.
Indien dit rekening houdend met de risico’s 
van een veiligheidscomponent voor liften 
passend wordt geacht, voeren fabrikanten 
met het oog op de bescherming van de 
gezondheid en veiligheid van de 
consumenten steekproeven uit op de op de 
markt aangeboden veiligheidscomponenten 
voor liften, onderzoeken zij klachten, niet-
conforme veiligheidscomponenten voor 
liften en teruggeroepen 
veiligheidscomponenten voor liften en 
houden zij daarvan zo nodig een register 
bij, en houden zij de distributeurs en 
installateurs op de hoogte van dergelijk 
toezicht.

Or. en

Amendement 49
Zuzana Roithová

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 6
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Fabrikanten vermelden hun naam, 
geregistreerde handelsnaam of 
geregistreerde merknaam en het 
contactadres op de veiligheidscomponent 
voor liften, of wanneer dit niet mogelijk is, 
op op een etiket dat vast met de 
veiligheidscomponent voor liften is 
verbonden. Het adres moet één enkele 
plaats aangeven waar de fabrikant kan 
worden gecontacteerd.

6. De fabrikanten vermelden hun naam, 
geregistreerde handelsnaam of 
geregistreerde merknaam en hun website 
in een taal die de consumenten en de 
markttoezichtautoriteiten gemakkelijk 
kunnen begrijpen, en het contactadres op 
de veiligheidscomponent voor liften, of 
wanneer dit niet mogelijk is, op een etiket 
dat vast met de veiligheidscomponent voor 
liften is verbonden. Het adres moet één 
enkele plaats aangeven waar de fabrikant 
kan worden gecontacteerd.

Or. en

Amendement 50
Zuzana Roithová

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Importeurs vermelden hun naam, 
geregistreerde handelsnaam of 
geregistreerde merknaam en contactadres 
op de veiligheidscomponent voor liften, of 
wanneer dit niet mogelijk is, op de 
verpakking of in een bij de 
veiligheidscomponent gevoegd document.

3. De importeurs vermelden hun naam, 
geregistreerde handelsnaam of 
geregistreerde merknaam en hun website 
in een taal die de consumenten en de 
markttoezichtautoriteiten gemakkelijk 
kunnen begrijpen, en het contactadres op 
de veiligheidscomponent voor liften, of 
wanneer dit niet mogelijk is, op de 
verpakking of in een bij de 
veiligheidscomponent gevoegd document.

Or. en

Amendement 51
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De EU-conformiteitsverklaring komt 
qua structuur overeen met het model in 

2. De EU-conformiteitsverklaring komt 
qua structuur overeen met het model in 
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bijlage II, bevat de in de desbetreffende 
modules van bijlage V, VIII, X, XI of XII 
vermelde elementen en wordt voortdurend 
bijgewerkt. Zij wordt vertaald in de taal of 
talen zoals gevraagd door de lidstaat waar 
de lift of de veiligheidscomponent voor 
liften in de handel wordt gebracht of op de 
markt wordt aangeboden.

bijlage II, bevat de in de desbetreffende 
modules van bijlage V, VIII, X, XI of XII 
vermelde elementen en wordt voortdurend 
bijgewerkt. Zij kan op verzoek worden
vertaald in de taal of talen zoals gevraagd 
door de lidstaat waar de lift of de 
veiligheidscomponent voor liften in de 
handel wordt gebracht of op de markt 
wordt aangeboden.

Or. en

Amendement 52
Zuzana Roithová

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de goedkeuring van het systeem voor 
volledige kwaliteitsborging van bijlage XI.

(c) het systeem voor volledige 
kwaliteitsborging van bijlage XI.

Or. en

Amendement 53
Zuzana Roithová

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de goedkeuring van het systeem voor 
productkwaliteitsborging van bijlage VI;

(a) het systeem voor 
productkwaliteitsborging van bijlage VI;

Or. en

Amendement 54
Zuzana Roithová

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de goedkeuring van het systeem voor 
volledige kwaliteitsborging van bijlage 
VII.

(b) het systeem voor volledige 
kwaliteitsborging van bijlage VII.
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Or. en

Amendement 55
Zuzana Roithová

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 4 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) de conformiteit met het type met 
steekproefcontroles van de 
veiligheidscomponenten voor liften zoals 
omschreven in bijlage IX;

Or. en

Amendement 56
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – 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.

Or. fr

Motivering

Omwille van de betrouwbaarheid en onpartijdigheid van de certificatie, en daarmee de 
veiligheid, moeten de conformiteitsbeoordelingsinstanties door de overheid geaccrediteerd 
worden en mogen het in geen geval ondernemersverenigingen of beroepsorganisaties zijn.

Amendement 57
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 3 – alinea 2
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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 
liften of veiligheidscomponenten voor 
liften, 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 certificatie, en daarmee de 
veiligheid, moeten de conformiteitsbeoordelingsinstanties door de overheid geaccrediteerd 
worden en mogen het in geen geval ondernemersverenigingen of beroepsorganisaties zijn.

Amendement 58
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – 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, 
leverancier, koper, eigenaar, gebruiker of 
onderhouder van de door hen beoordeelde
veiligheidscomponenten voor liften, noch 
de gemachtigde van een van deze partijen.

4. Een conformiteitsbeoordelingsinstantie, 
haar hoogste leidinggevenden en het 
personeel dat de 
conformiteitsbeoordelingstaken verricht, 
zijn niet de ontwerper, fabrikant, 
leverancier, koper, eigenaar, gebruiker of 
onderhouder van veiligheidscomponenten 
voor liften, noch de gemachtigde van een 
van deze partijen.

Or. fr

Motivering

Omwille van de betrouwbaarheid en onpartijdigheid van de certificatie, en daarmee de 
veiligheid, moeten de conformiteitsbeoordelingsinstanties door de overheid geaccrediteerd 
worden en mogen het in geen geval ondernemersverenigingen of beroepsorganisaties zijn.
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Amendement 59
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een conformiteitsbeoordelingsinstantie, 
haar hoogste leidinggevenden en het 
personeel dat de 
conformiteitsbeoordelingstaken verricht, 
zijn niet de ontwerper, fabrikant, 
leverancier, installateur, koper, eigenaar, 
gebruiker of onderhouder van de door hen 
beoordeelde liften.

Een conformiteitsbeoordelingsinstantie, 
haar hoogste leidinggevenden en het 
personeel dat de 
conformiteitsbeoordelingstaken verricht, 
zijn niet de ontwerper, fabrikant, 
leverancier, installateur, koper, eigenaar, 
gebruiker of onderhouder van liften.

Or. fr

Motivering

Omwille van de betrouwbaarheid en onpartijdigheid van de certificatie, en daarmee de 
veiligheid, moeten de conformiteitsbeoordelingsinstanties door de overheid geaccrediteerd 
worden en mogen het in geen geval ondernemersverenigingen of beroepsorganisaties zijn.

Amendement 60
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het verzoek gaat vergezeld van een 
beschrijving van de 
conformiteitsbeoordelingsprocedures voor 
liften of veiligheidscomponenten voor 
liften 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 24.

2. Het verzoek gaat vergezeld van een 
beschrijving van de 
conformiteitsbeoordelingsprocedures voor 
liften of veiligheidscomponenten voor 
liften 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 24.

Or. fr

Motivering

Omwille van de betrouwbaarheid en onpartijdigheid van de certificatie, en daarmee de 
veiligheid, moeten de conformiteitsbeoordelingsinstanties door de overheid geaccrediteerd 
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worden en mogen het in geen geval ondernemersverenigingen of beroepsorganisaties zijn.

Amendement 61
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – 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 24 te 
verifiëren en te erkennen en daar 
geregeld toezicht op te houden.

Schrappen

Or. fr

Motivering

Omwille van de betrouwbaarheid en onpartijdigheid van de certificatie, en daarmee de 
veiligheid, moeten de conformiteitsbeoordelingsinstanties door de overheid geaccrediteerd 
worden en mogen het in geen geval ondernemersverenigingen of beroepsorganisaties zijn.

Amendement 62
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer een aanmelding niet 
gebaseerd is op een accreditatiecertificaat 
als bedoeld in artikel 27, lid 2, 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 24.

Schrappen

Or. fr
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Motivering

Omwille van de betrouwbaarheid en onpartijdigheid van de certificatie, en daarmee de 
veiligheid, moeten de conformiteitsbeoordelingsinstanties door de overheid geaccrediteerd 
worden en mogen het in geen geval ondernemersverenigingen of beroepsorganisaties zijn.

Amendement 63
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – 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 certificatie, en daarmee de 
veiligheid, moeten de conformiteitsbeoordelingsinstanties door de overheid geaccrediteerd 
worden en mogen het in geen geval ondernemersverenigingen of beroepsorganisaties zijn.

Amendement 64
Zuzana Roithová

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 38 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer de installateur niet binnen de in 
lid 1, tweede alinea, bedoelde termijn 
doeltreffende corrigerende maatregelen 
neemt, nemen de markttoezichtautoriteiten 
alle passende voorlopige maatregelen om 
het in hun lidstaat in de handel brengen of
in bedrijf stellen te beperken.

4. Wanneer de installateur niet binnen de in 
lid 1, tweede alinea, bedoelde termijn 
doeltreffende corrigerende maatregelen 
neemt, nemen de markttoezichtautoriteiten 
alle passende voorlopige maatregelen om 
het in hun lidstaat in de handel brengen en
in bedrijf stellen te beperken.

Or. en
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Amendement 65
Zuzana Roithová

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 38 – lid 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de lift of de veiligheidscomponent voor 
liften voldoet niet aan de in bijlage I
vastgestelde essentiële veiligheids- en 
gezondheidseisen;

(a) de lift of de veiligheidscomponent voor 
liften voldoet niet aan de in deze richtlijn
vastgestelde essentiële veiligheids- en 
gezondheidseisen;

Or. en

Amendement 66
Zuzana Roithová

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 38 – 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 
voorlopige maatregel van een lidstaat is 
ingebracht door een lidstaat of de 
Commissie, wordt die maatregel geacht 
gerechtvaardigd te zijn.

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

Or. en

Amendement 67
Zuzana Roithová

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 39 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien de nationale maatregel met 
betrekking tot een lift gerechtvaardigd 
wordt geacht, nemen alle lidstaten de 
nodige maatregelen om het in de handel 
brengen of in bedrijf stellen van de niet-
conforme lift op hun grondgebied te 

2. Indien de nationale maatregel met 
betrekking tot een lift gerechtvaardigd 
wordt geacht, nemen alle lidstaten de 
nodige maatregelen om het in de handel 
brengen en in bedrijf stellen van de niet-
conforme lift op hun grondgebied te 
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beperken. beperken.

Or. en

Amendement 68
Zuzana Roithová

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de CE-markering is in strijd met artikel 
30 van Verordening (EG) nr. 765/2008 of 
de artikelen 18 en 19 van deze richtlijn 
aangebracht;

(a) de CE-markering is in strijd met artikel 
30 van Verordening (EG) nr. 765/2008 of 
artikel 19 van deze richtlijn aangebracht;

Or. en

Amendement 69
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 46 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten dienen uiterlijk op [dag 
(doorgaans de laatste dag van de 
maand)/maand/jaar = twee jaar na de 
goedkeuring van deze richtlijn] de nodige 
wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen vast te stellen en bekend te 
maken om te voldoen aan de artikelen 
[artikel 2, leden 5 tot en met 19, de 
artikelen 7 tot en met 14, de artikelen 17 en 
18, artikel 19, lid 5, de artikelen 20 tot en 
met 45, artikel 46, lid 1, de artikelen 47 tot 
en met 49] en de bijlagen [bijlage II, deel 
A, punten f), k), l) en m), bijlage II, deel B, 
punten d), j), k) en l), bijlage IV, deel A, 
punten 2.e), 3.c), 3.e) en 3.g), punten 4.b) 
tot en met e), punten 5 tot en met 9, bijlage 
IV, deel B, punten 2.e), 3.c), 3.e) en 3.h), 
punten 4.c) tot en met e), punt 5, tweede tot 
en met vierde alinea, punten 6 tot en met 9, 
bijlage V, punt 3.3.b), punten 6 en 7, 
bijlage VI, punten 3.1 a) tot en met c), punt 
3.3, vierde en vijfde alinea, punt 4.3, 

1. De lidstaten dienen uiterlijk op [dag 
(doorgaans de laatste dag van de 
maand)/maand/jaar = drie jaar na de 
goedkeuring van deze richtlijn] de nodige 
wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen vast te stellen en bekend te 
maken om te voldoen aan de artikelen 
[artikel 2, leden 5 tot en met 19, de 
artikelen 7 tot en met 14, de artikelen 17 en 
18, artikel 19, lid 5, de artikelen 20 tot en 
met 45, artikel 46, lid 1, de artikelen 47 tot 
en met 49] en de bijlagen [bijlage II, deel 
A, punten f), k), l) en m), bijlage II, deel B, 
punten d), j), k) en l), bijlage IV, deel A, 
punten 2.e), 3.c), 3.e) en 3.g), punten 4.b) 
tot en met e), punten 5 tot en met 9, bijlage 
IV, deel B, punten 2.e), 3.c), 3.e) en 3.h), 
punten 4.c) tot en met e), punt 5, tweede tot 
en met vierde alinea, punten 6 tot en met 9, 
bijlage V, punt 3.3.b), punten 6 en 7, 
bijlage VI, punten 3.1 a) tot en met c), punt 
3.3, vierde en vijfde alinea, punt 4.3, 
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punten 6 en 7, bijlage VII, punten 3.1.a) en 
b), 3.1.d) en 3.1.f), punt 3.3, punt 4.2, punt 
6, punten 3.c), d) en g), punt 4, bijlage IX, 
punten 3.a) tot en met d), bijlage X, punten 
3.1a) en 3.1.e), punt 3.4, punten 6 en 7, 
bijlage XI, punten 3.1.a) tot en met c), punt 
3.1.e), punten 3.3.3 en 3.3.4, punten 3.4 en 
3.5, punt 5.b), punt 6, bijlage XII, punt 
3.1.a), punt 3.3, punt 6] [de artikelen en 
bijlagen die ten opzichte van de vroegere 
richtlijn materieel zijn gewijzigd]..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.

punten 6 en 7, bijlage VII, punten 3.1.a) en 
b), 3.1.d) en 3.1.f), punt 3.3, punt 4.2, punt 
6, punten 3.c), d) en g), punt 4, bijlage IX, 
punten 3.a) tot en met d), bijlage X, punten 
3.1a) en 3.1.e), punt 3.4, punten 6 en 7, 
bijlage XI, punten 3.1.a) tot en met c), punt 
3.1.e), punten 3.3.3 en 3.3.4, punten 3.4 en 
3.5, punt 5.b), punt 6, bijlage XII, punt 
3.1.a), punt 3.3, punt 6] [de artikelen en 
bijlagen die ten opzichte van de vroegere 
richtlijn materieel zijn gewijzigd].  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

Amendement 70
Zuzana Roithová

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – deel 4 – punt 4.8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4.8. Bij gebruik van de lift of wanneer een 
deur wordt geopend moet er voldoende 
licht in de kooi zijn; ook moet er een 
noodverlichting aanwezig zijn.

Niet van toepassing op de Nederlandse 
tekst

Or. en

Amendement 71
Zuzana Roithová

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – deel 4 – punt 4.9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4.9. De in punt 4.5 bedoelde 
communicatiemiddelen en de in punt 4.8 
bedoelde noodverlichting moeten zodanig 
zijn ontworpen en gebouwd, dat zij zelfs na 
het uitvallen van de normale 
stroomvoorziening kunnen blijven werken. 
Zij moeten voldoende lang in werking 
blijven om een normaal ingrijpen van 

Niet van toepassing op de Nederlandse 
tekst
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hulpdiensten mogelijk te maken.

Or. en

Amendement 72
Zuzana Roithová

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – deel 6 – punt 6.2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6.2. Elke lift moet vergezeld gaan van 
gebruiksaanwijzingen die gesteld zijn in 
een door de betrokken lidstaat bepaalde 
taal die de consumenten en andere 
eindgebruikers gemakkelijk kunnen 
begrijpen. Deze gebruiksaanwijzingen
omvatten ten minste de volgende 
documenten:

6.2. Elke lift moet vergezeld gaan van 
instructies en veiligheidsinformatie die 
gesteld zijn in een door de betrokken 
lidstaat bepaalde taal die de consumenten 
en andere eindgebruikers gemakkelijk 
kunnen begrijpen. Deze instructies en 
veiligheidsinformatie en eventuele 
etiketten dienen duidelijk en begrijpelijk 
te zijn. De instructies en 
veiligheidsinformatie omvatten ten minste 
de volgende documenten:

Or. en


