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PR_COD_1amCom

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerphandeling

Amendementen van het Parlement in twee kolommen

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven.
Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven.
Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven.

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 
verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling.
Indien een amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop 
in de ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 
bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 
handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie.

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 
tekst

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 
worden aangegeven met het symbool ▌of worden doorgestreept (voorbeeld:
"ABCD"). Waar tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet 
cursief aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of 
doorgestreept.
Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 
diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 
niet gemarkeerd.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden 
van drukapparatuur (herschikking)
(COM(2013)0471 – C7-0203/2013 – 2013/0221(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure– herschikking)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2013)0471),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C7-0203/2013),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van ...,

– gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 28 november 2001 over een systematischer 
gebruik van de herschikking van besluiten1,

– gezien de brief d.d. … van de Commissie juridische zaken aan de Commissie interne 
markt en consumentenbescherming overeenkomstig artikel 87, lid 3, van zijn Reglement,

– gezien de artikelen 87 en 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming 
(A7-0000/2013),

A. overwegende dat het betreffende voorstel volgens de adviesgroep van de juridische 
diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie geen andere inhoudelijke 
wijzigingen bevat dan die welke als zodanig in het voorstel worden vermeld en dat met 
betrekking tot de codificatie van de ongewijzigde bepalingen van de eerdere besluiten met 
die wijzigingen kan worden geconstateerd dat het voorstel een eenvoudige codificatie van 
de bestaande teksten behelst, zonder inhoudelijke wijzigingen;

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast, rekening houdend met de aanbevelingen 
van de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
                                               
1 PB C 77 van 28.3.2002, blz. 1.
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en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.
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Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Besluit nr. 768/2008/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 9 juli 
2008 betreffende een gemeenschappelijk 
kader voor het verhandelen van producten 
en tot intrekking van Besluit 93/465/EEG 
van de Raad stelt een gemeenschappelijk 
kader van algemene beginselen en 
referentiebepalingen vast die bedoeld zijn 
om in alle wetgeving tot harmonisatie van 
de voorwaarden voor het verhandelen van 
producten te worden toegepast, zodat een 
coherente basis voor de herziening of 
herschikking van die wetgeving wordt 
gelegd. Richtlijn 93/15/EEG moet derhalve 
aan dat besluit worden aangepast.

(3) Besluit nr. 768/2008/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 9 juli 
2008 betreffende een gemeenschappelijk 
kader voor het verhandelen van producten 
en tot intrekking van Besluit 93/465/EEG 
van de Raad stelt gemeenschappelijke
beginselen en referentiebepalingen vast die 
bedoeld zijn om in alle sectorale
wetgeving te worden toegepast, zodat een 
coherente basis voor de herziening of 
herschikking van die wetgeving wordt 
gelegd. Richtlijn 93/15/EEG moet derhalve 
aan dat besluit worden aangepast.

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Deze richtlijn heeft betrekking op 
drukapparatuur die, wanneer zij in de 
handel wordt gebracht, nieuw is voor de 
markt van de Unie. Dit houdt in dat het 
ofwel nieuwe drukapparatuur is, gemaakt 
door een in de Unie gevestigde fabrikant, 
ofwel nieuwe of tweedehandse 
drukapparatuur die wordt ingevoerd uit 
een derde land.

Or. en
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Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 ter) Deze richtlijn moet van toepassing 
zijn op alle leveringsvormen, inclusief 
verkoop op afstand.

Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Het is de verantwoordelijkheid van de 
marktdeelnemers dat hun drukapparatuur 
conform is met de eisen van deze richtlijn, 
in overeenstemming met de respectieve rol 
die zij vervullen in de toeleveringsketen, 
teneinde algemene belangen zoals 
gezondheid en veiligheid, en de gebruikers
in grote mate te beschermen en eerlijke 
mededinging op de markt van de Unie te 
waarborgen.

(15) Het is de verantwoordelijkheid van de 
marktdeelnemers dat hun drukapparatuur 
conform is met de eisen van deze richtlijn, 
in overeenstemming met de respectieve rol 
die zij vervullen in de toeleveringsketen, 
teneinde algemene belangen zoals de
gezondheid en veiligheid van personen, en 
huisdieren en goederen in grote mate te 
beschermen en eerlijke mededinging op de 
markt van de Unie te waarborgen.

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Om de communicatie tussen 
marktdeelnemers, nationale
markttoezichtautoriteiten en consumenten 

(18) Om de communicatie tussen 
marktdeelnemers, markttoezichtautoriteiten
en consumenten te vergemakkelijken, 
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te vergemakkelijken, moeten de lidstaten 
de marktdeelnemers stimuleren naast hun 
postadres ook een websiteadres te 
vermelden.

moeten de lidstaten de marktdeelnemers 
stimuleren naast hun postadres ook een 
websiteadres te vermelden.

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Er moet worden gewaarborgd dat 
drukapparatuur die vanuit derde landen in 
de Unie in de handel komt, aan de eisen 
van deze richtlijn voldoet, en met name dat 
de fabrikanten adequate 
conformiteitsbeoordelingsprocedures met 
betrekking tot die drukapparatuur hebben 
uitgevoerd. Bijgevolg moet worden 
bepaald dat importeurs erop toezien dat de 
drukapparatuur die zij in de handel brengen 
aan de eisen van deze richtlijn voldoet en 
dat zij geen drukapparatuur in de handel 
brengen die niet aan deze eisen voldoet of 
een risico inhoudt. Er moet eveneens 
worden bepaald dat importeurs erop 
toezien dat er 
conformiteitsbeoordelingsprocedures zijn 
uitgevoerd en dat markering van 
drukapparatuur en documenten die de 
fabrikanten opstellen, ter beschikking staan 
van de nationale autoriteiten.

(19) Er moet worden gewaarborgd dat 
drukapparatuur die vanuit derde landen in 
de Unie in de handel komt, aan de eisen 
van deze richtlijn voldoet, en met name dat 
de fabrikanten adequate 
conformiteitsbeoordelingsprocedures met 
betrekking tot die drukapparatuur hebben 
uitgevoerd. Bijgevolg moet worden 
bepaald dat importeurs erop toezien dat de 
drukapparatuur die zij in de handel brengen 
aan de eisen van deze richtlijn voldoet en 
dat zij geen drukapparatuur in de handel 
brengen die niet aan deze eisen voldoet of 
een risico inhoudt. Er moet eveneens 
worden bepaald dat importeurs erop 
toezien dat er 
conformiteitsbeoordelingsprocedures zijn 
uitgevoerd en dat markering van 
drukapparatuur en documenten die de 
fabrikanten opstellen, ter beschikking staan 
van de bevoegde nationale autoriteiten.

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Wanneer importeurs drukapparatuur 
in de handel brengen, moeten zij hun naam 
en postadres op de drukapparatuur 
vermelden. Er dient te worden voorzien in 
uitzonderingen hierop wanneer dit door de 
omvang of aard van de drukapparatuur niet 
mogelijk is. Een dergelijk geval is 
bijvoorbeeld wanneer de importeur de 
verpakking zou moeten openen om zijn 
naam en adres op de apparatuur te 
vermelden.

(21) Wanneer importeurs drukapparatuur 
in de handel brengen, moeten zij hun naam, 
geregistreerde handelsnaam of 
geregistreerd handelsmerk en postadres op 
de drukapparatuur vermelden. Er dient te 
worden voorzien in uitzonderingen hierop 
wanneer dit door de omvang of aard van de 
drukapparatuur niet mogelijk is. Een 
dergelijk geval is bijvoorbeeld wanneer de 
importeur de verpakking zou moeten 
openen om zijn naam en adres op de 
apparatuur te vermelden.

Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Van marktdeelnemers mag niet 
worden gevraagd dat zij, wanneer zij de 
krachtens deze richtlijn vereiste informatie 
voor de identificatie van marktdeelnemers 
bewaren, deze informatie betreffende 
andere marktdeelnemers die hetzij 
drukapparatuur aan hen hebben geleverd, 
hetzij aan wie zij drukapparatuur hebben 
geleverd, actualiseren.

(25) Van marktdeelnemers mag niet 
worden gevraagd dat zij, wanneer zij de 
krachtens deze richtlijn vereiste informatie 
voor de identificatie van andere
marktdeelnemers bewaren, deze informatie 
betreffende andere marktdeelnemers die 
hetzij drukapparatuur aan hen hebben 
geleverd, hetzij aan wie zij drukapparatuur 
hebben geleverd, actualiseren.

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 29
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Gezien de aard van de risico's die aan 
het gebruik van drukapparatuur zijn 
verbonden en teneinde de marktdeelnemers 
en de bevoegde instanties in staat te stellen 
respectievelijk aan te tonen en te 
waarborgen dat op de markt aangeboden 
drukapparatuur aan de essentiële 
veiligheidseisen voldoet, moet worden 
gezorgd voor 
conformiteitsbeoordelingsprocedures. Bij 
het uitwerken van deze procedures moet 
rekening worden gehouden met het niveau 
van het gevaar dat aan de drukapparatuur 
inherent is. Derhalve moet voor elke 
categorie drukapparatuur worden voorzien 
in een adequate procedure of een keuze uit 
verschillende procedures die even streng 
zijn. Besluit nr. 768/2008/EG stelt modules 
voor conformiteitsbeoordelingsprocedures 
vast, uiteenlopend van de minst tot de 
meest stringente procedure, afhankelijk van 
de hoogte van het risico en het vereiste 
veiligheidsniveau. Om voor coherentie 
tussen de sectoren te zorgen en ad-
hocvarianten te voorkomen, moeten 
conformiteitsbeoordelingsprocedures uit 
die modules worden gekozen. De aan die 
procedures toegevoegde bijzonderheden 
worden gerechtvaardigd door de aard van 
de voor drukapparatuur vereiste keuring.

Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie

Or. en

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Om effectieve toegang tot informatie 
voor markttoezichtdoeleinden te 
waarborgen, moet de informatie die vereist 

(33) Om effectieve toegang tot informatie 
voor markttoezichtdoeleinden te 
waarborgen, moet de informatie die vereist 
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is om alle toepasselijke handelingen van de 
Unie te identificeren, in één EU-
conformiteitsverklaring beschikbaar zijn.

is om alle toepasselijke handelingen van de 
Unie te identificeren, in één EU-
conformiteitsverklaring beschikbaar zijn.
Om de administratieve lasten voor 
marktdeelnemers te verkleinen, mag die 
EU-conformiteitsverklaring bestaan uit 
een dossier van afzonderlijke relevante 
conformiteitsverklaringen.

Or. en

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 33 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33 bis) Een controle op de naleving van 
de desbetreffende essentiële 
veiligheidseisen is noodzakelijk voor een 
doeltreffende bescherming van 
consumenten, andere gebruikers en 
derden.

Or. en

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 54

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(54) Er moet in een overgangsregeling 
worden voorzien waardoor drukapparatuur 
die aan Richtlijn 97/23/EG voldoet, op de 
markt kan worden aangeboden en in bedrijf 
kan worden gesteld.

(54) Er moet in een redelijke
overgangsregeling worden voorzien 
waardoor drukapparatuur die vóór de 
datum van toepassing van de nationale 
bepalingen tot omzetting van deze richtlijn 
al overeenkomstig Richtlijn 97/23/EG in 
de handel is gebracht, op de markt kan 
worden aangeboden en in bedrijf kan 
worden gesteld zonder dat zij aan verdere 
productvereisten hoeft te voldoen.
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Distributeurs moeten derhalve 
drukapparatuur die vóór de 
toepassingsdatum van de nationale 
bepalingen tot omzetting van deze richtlijn 
in de handel is gebracht, m.a.w. 
voorraden die zich reeds in de 
distributieketen bevinden, kunnen 
leveren.

Or. en

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 55

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(55) De lidstaten moeten regels voor 
sancties op overtredingen van ingevolge 
deze richtlijn vastgestelde nationale 
wetgeving vaststellen en ervoor zorgen dat 
zij worden toegepast. Deze sancties moeten 
doeltreffend, evenredig en afschrikkend 
zijn.

(55) De lidstaten moeten regels voor 
sancties op overtredingen van de ingevolge 
deze richtlijn vastgestelde nationale 
bepalingen vaststellen en ervoor zorgen 
dat die regels worden gehandhaafd. De 
vastgestelde sancties moeten doeltreffend, 
evenredig en afschrikkend zijn.

Or. en

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 57

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(57) De verplichting tot omzetting van 
deze richtlijn in nationaal recht dient te 
worden beperkt tot de bepalingen die ten 
opzichte van Richtlijn 97/23/EG zijn 
gewijzigd. De verplichting tot omzetting 
van de ongewijzigde bepalingen vloeit 
voort uit Richtlijn 97/23/EG.

(57) De verplichting tot omzetting van 
deze richtlijn in nationaal recht dient te 
worden beperkt tot de bepalingen die ten 
opzichte van de vorige richtlijn materieel
zijn gewijzigd. De verplichting tot 
omzetting van de ongewijzigde bepalingen 
vloeit voort uit de vorige richtlijn.

Or. en
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Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van deze richtlijn 
wordt verstaan onder:

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. en

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) "accreditatie": accreditatie zoals 
gedefinieerd in artikel 2, lid 10, van 
Verordening (EG) nr. 765/2008;

(24) "accreditatie": accreditatie zoals 
gedefinieerd in artikel 2, punt 10, van 
Verordening (EG) nr. 765/2008;

Or. en

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) "nationale accreditatie-instantie":
accreditatie-instantie zoals gedefinieerd in 
artikel 2, lid 11, van Verordening (EG) 
nr. 765/2008;

(25) "nationale accreditatie-instantie":
accreditatie-instantie zoals gedefinieerd in 
artikel 2, punt 11, van Verordening (EG) 
nr. 765/2008;

Or. en
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Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) "terugroepen": maatregel waarmee 
wordt beoogd drukapparatuur te doen 
terugkeren die al aan de gebruiker ter 
beschikking is gesteld;

(28) "terugroepen": maatregel waarmee 
wordt beoogd drukapparatuur te doen 
terugkeren die al aan de consumenten of 
andere gebruikers ter beschikking is 
gesteld;

Or. en

Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Deze richtlijn doet geen afbreuk aan de 
bevoegdheid van de lidstaten om de eisen 
vast te stellen die zij noodzakelijk achten 
voor de bescherming van personen en 
inzonderheid werknemers die gebruik 
maken van de betrokken drukapparaten, 
voor zover zulks niet inhoudt dat die 
apparaten veranderingen moeten ondergaan 
ten opzichte van de bepalingen van deze 
richtlijn.

2. Deze richtlijn doet geen afbreuk aan de 
bevoegdheid van de lidstaten om de eisen 
vast te stellen die zij noodzakelijk achten 
voor de bescherming van personen en 
inzonderheid werknemers die gebruik 
maken van de betrokken drukapparaten of 
samenstellen, voor zover zulks niet 
inhoudt dat die apparaten of samenstellen 
veranderingen moeten ondergaan ten 
opzichte van de bepalingen van deze 
richtlijn.

Or. en

Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten mogen, voor zover zulks 
voor een veilig en correct gebruik van de 

2. De lidstaten mogen, voor zover zulks 
voor een veilig en correct gebruik van de 
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drukapparatuur noodzakelijk is, eisen dat 
de informatie, bedoeld in de punten 3.3 en 
3.4 van bijlage I, verstrekt wordt in de 
officiële taal (talen) van de Unie die kan 
(kunnen) worden bepaald door de lidstaat 
waarin die apparatuur ter beschikking 
van de gebruiker wordt gesteld.

drukapparatuur noodzakelijk is, eisen dat 
de informatie, bedoeld in de punten 3.3 en 
3.4 van bijlage I, verstrekt wordt in een
taal die de consumenten, andere 
gebruikers en de markttoezichtautoriteiten 
gemakkelijk kunnen begrijpen.

Or. en

Amendement 21

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor in artikel 4, leden 1 en 2, bedoelde 
drukapparatuur stellen fabrikanten de in 
bijlage II bedoelde technische 
documentatie op en voeren zij de in 
artikel 14 bedoelde 
conformiteitsbeoordelingsprocedure uit of 
laten zij deze uitvoeren.

2. Voor in artikel 4, leden 1 en 2, bedoelde 
drukapparatuur stellen fabrikanten de in 
bijlage II bedoelde technische 
documentatie op en laten zij de in 
artikel 14 bedoelde desbetreffende
conformiteitsbeoordelingsprocedure 
uitvoeren.

Or. en

Amendement 22

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. 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 de 
drukapparatuur en met veranderingen in de 
geharmoniseerde normen of andere 
technische specificaties waarnaar in de 
conformiteitsverklaring van de 

4. Fabrikanten zorgen ervoor dat zij 
beschikken over procedures om de 
conformiteit van hun serieproductie met 
deze richtlijn te blijven waarborgen. Er 
wordt terdege rekening gehouden met 
veranderingen in het ontwerp of in de 
kenmerken van de drukapparatuur en met 
veranderingen in de geharmoniseerde 
normen of andere technische specificaties 
waarnaar in de conformiteitsverklaring van 
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drukapparatuur is verwezen. de drukapparatuur is verwezen.

Or. en

Amendement 23

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Indien dit rekening houdend met de risico's 
van drukapparatuur passend wordt geacht, 
voeren fabrikanten met het oog op de 
bescherming van de gezondheid en 
veiligheid van de consumenten en andere 
gebruikers op een met redenen omkleed 
verzoek van de bevoegde autoriteiten
steekproeven uit op de op de markt 
aangeboden drukapparatuur, onderzoeken 
zij klachten, niet-conforme drukapparatuur 
en teruggeroepen drukapparatuur en 
houden zij daarvan zo nodig een register 
bij, en houden zij de distributeurs op de 
hoogte van dergelijk toezicht.

Or. en

Amendement 24

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Fabrikanten zorgen ervoor dat op hun
drukapparatuur een type-, partij- of 
serienummer, dan wel een ander 
identificatiemiddel is aangebracht, of 
wanneer dit door de omvang of aard van de 
apparatuur niet mogelijk is, dat de vereiste 
informatie op de verpakking of in een bij 
de apparatuur gevoegd document is 
vermeld.

5. Fabrikanten zorgen ervoor dat op de
drukapparatuur die zij in de handel hebben 
gebracht een type-, partij- of serienummer, 
dan wel een ander identificatiemiddel is 
aangebracht, of wanneer dit door de 
omvang of aard van de apparatuur niet 
mogelijk is, dat de vereiste informatie op 
de verpakking of in een bij de apparatuur 
gevoegd document is vermeld.
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Or. en

Amendement 25

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Fabrikanten vermelden hun naam, 
geregistreerde handelsnaam of 
geregistreerde merknaam, hun postadres en 
hun eventuele websiteadres op de 
drukapparatuur, of wanneer dit niet 
mogelijk is, op de verpakking of in een bij 
de apparatuur 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 en hun postadres 
op de drukapparatuur, of, wanneer dit niet 
mogelijk is, op de verpakking of in een bij 
de apparatuur gevoegd document. Het 
adres geeft één enkele plaats aan waar de 
fabrikant kan worden gecontacteerd. De 
contactgegevens worden gesteld in een 
taal die de consumenten, andere 
gebruikers en de markttoezichtautoriteiten 
gemakkelijk kunnen begrijpen.

Or. en

Amendement 26

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De verplichtingen uit hoofde van artikel 6, 
lid 1, en de opstelling van technische 
documentatie maken geen deel uit van het 
mandaat van de gemachtigde.

De verplichtingen uit hoofde van artikel 6, 
lid 1, en de in artikel 6, lid 2, bedoelde 
verplichting om technische documentatie 
op te stellen maken geen deel uit van het 
mandaat van de gemachtigde.

Or. en

Amendement 27

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Alvorens in artikel 4, leden 1 en 2, 
bedoelde drukapparatuur op de markt aan 
te bieden, controleren distributeurs of de 
drukapparatuur voorzien is van de vereiste 
CE-markering en vergezeld gaat van de 
vereiste documenten en van instructies en 
informatie aangaande de veiligheid 
overeenkomstig bijlage I, punten 3.3 en 
3.4, in een taal die de consumenten en 
andere gebruikers in de lidstaat waar de 
drukapparatuur op de markt wordt 
aangeboden, gemakkelijk kunnen 
begrijpen, en of de fabrikant en de 
importeur aan de eisen in artikel 6, leden 5 
en 6, en artikel 8, lid 3, hebben voldaan.

2. Alvorens in artikel 4, leden 1 en 2, 
bedoelde drukapparatuur op de markt aan 
te bieden, controleren distributeurs of de 
drukapparatuur voorzien is van de vereiste 
CE-markering en vergezeld gaat van de 
vereiste documenten en van instructies en 
informatie aangaande de veiligheid 
overeenkomstig bijlage I, punten 3.3 en 
3.4, in een taal die de consumenten en 
andere gebruikers in de lidstaat waar de 
drukapparatuur op de markt wordt 
aangeboden, gemakkelijk kunnen 
begrijpen, en of de fabrikant en de 
importeur aan de eisen in respectievelijk
artikel 6, leden 5 en 6, en artikel 8, lid 3, 
hebben voldaan.

Or. en

Amendement 28

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alvorens in artikel 4, lid 3, bedoelde 
drukapparatuur op de markt aan te bieden, 
controleren distributeurs of de 
drukapparatuur vergezeld gaat van een 
toereikende gebruiksaanwijzing in een taal 
die de consumenten en andere gebruikers 
in de lidstaat waar de drukapparatuur op de 
markt wordt aangeboden, gemakkelijk 
kunnen begrijpen, en of de fabrikant en de 
importeur aan de eisen in artikel 6, leden 5 
en 6, en artikel 8, lid 3, hebben voldaan.

Alvorens in artikel 4, lid 3, bedoelde 
drukapparatuur op de markt aan te bieden, 
controleren distributeurs of de 
drukapparatuur vergezeld gaat van een
toereikende gebruiksaanwijzing in een taal 
die de consumenten en andere gebruikers 
in de lidstaat waar de drukapparatuur op de 
markt wordt aangeboden, gemakkelijk 
kunnen begrijpen, en of de fabrikant en de 
importeur aan de eisen in respectievelijk
artikel 6, leden 5 en 6, en artikel 8, lid 3, 
hebben voldaan.

Or. en
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Amendement 29

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Distributeurs die van mening zijn of 
redenen hebben om aan te nemen dat door 
hen op de markt aangeboden 
drukapparatuur niet conform is met deze 
richtlijn, zien erop toe dat de nodige 
corrigerende maatregelen worden genomen 
om de apparatuur conform te maken of zo 
nodig uit de handel te nemen of terug te 
roepen. Bovendien brengen distributeurs, 
indien de drukapparatuur een risico 
vertoont, de bevoegde nationale 
autoriteiten van de lidstaten waar zij de 
apparatuur op de markt hebben aangeboden 
hiervan onmiddellijk op de hoogte, waarbij 
zij in het bijzonder de niet-conformiteit en 
alle genomen corrigerende maatregelen 
uitvoerig beschrijven.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. en

Amendement 30

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De dossiers en de briefwisseling 
aangaande de conformiteitsbeoordeling 
worden gesteld in de officiële taal (talen) 
van de Unie die kan (kunnen) worden 
bepaald door de lidstaat waarin de voor de 
uitvoering van de procedures 
verantwoordelijke instantie is gevestigd, of 
in een door die instantie aanvaarde taal.

8. De dossiers en de briefwisseling 
aangaande de conformiteitsbeoordeling 
worden gesteld in een taal die de 
consumenten, andere gebruikers en de 
markttoezichtautoriteiten gemakkelijk 
kunnen begrijpen.

Or. en
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Amendement 31

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien voor drukapparatuur uit hoofde 
van meer dan één handeling van de Unie 
een EU-conformiteitsverklaring vereist is, 
wordt één EU-conformiteitsverklaring met 
betrekking tot al die handelingen van de 
Unie opgesteld. In die verklaring moet 
duidelijk worden aangegeven om welke 
handelingen het gaat, met vermelding van 
de publicatiereferenties.

3. Indien voor drukapparatuur uit hoofde 
van meer dan één handeling van de Unie 
een EU-conformiteitsverklaring vereist is, 
wordt één EU-conformiteitsverklaring met 
betrekking tot al die handelingen van de 
Unie opgesteld. In die verklaring moet 
duidelijk worden aangegeven om welke 
handelingen van de Unie het gaat, met 
vermelding van de publicatiereferenties 
ervan.

Or. en

Amendement 32

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De lidstaten bouwen voort op 
bestaande mechanismen om te zorgen 
voor een juiste toepassing van de 
voorschriften voor de CE-markering en 
nemen passende maatregelen in geval van 
oneigenlijk gebruik van die markering.

Or. en

Amendement 33

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een conformiteitsbeoordelingsinstantie 
is naar nationaal recht opgericht en heeft 

2. Een conformiteitsbeoordelingsinstantie 
is naar nationaal recht van een lidstaat
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rechtspersoonlijkheid. opgericht en heeft rechtspersoonlijkheid.

Or. en

Amendement 34

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 6 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Zij beschikt over de middelen die nodig 
zijn om de technische en administratieve 
taken in verband met de 
conformiteitsbeoordelingsactiviteiten op 
passende wijze uit te voeren en heeft 
toegang tot alle vereiste apparatuur en 
faciliteiten.

Een conformiteitsbeoordelingsinstantie
beschikt over de middelen die nodig zijn 
om de technische en administratieve taken 
in verband met de 
conformiteitsbeoordelingsactiviteiten op 
passende wijze uit te voeren en heeft 
toegang tot alle vereiste apparatuur en 
faciliteiten.

Or. en

Amendement 35

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 7 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Het voor de uitvoering van de 
conformiteitsbeoordelingsactiviteiten
verantwoordelijke personeel beschikt over:

7. Het voor de uitvoering van de 
conformiteitsbeoordelingstaken
verantwoordelijke personeel beschikt over:

Or. en

Amendement 36

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 8 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De onpartijdigheid van de 
conformiteitsbeoordelingsinstanties, hun 
hoogste leidinggevenden en het 
beoordelingspersoneel moet worden 
gewaarborgd.

8. De onpartijdigheid van de 
conformiteitsbeoordelingsinstanties, hun 
hoogste leidinggevenden en het personeel 
dat de conformiteitsbeoordelingstaken 
verricht, moet worden gewaarborgd.

Or. en

Amendement 37

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 8 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De beloning van de hoogste 
leidinggevenden en het 
beoordelingspersoneel van een 
conformiteitsbeoordelingsinstantie hangt 
niet af van het aantal uitgevoerde 
beoordelingen of van de resultaten 
daarvan.

De beloning van de hoogste 
leidinggevenden en het personeel dat de 
conformiteitsbeoordelingstaken van een 
conformiteitsbeoordelingsinstantie 
verricht, hangt niet af van het aantal 
uitgevoerde beoordelingen of van de 
resultaten daarvan.

Or. en

Amendement 38

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11. Conformiteitsbeoordelingsinstanties 
nemen deel aan, of zorgen ervoor dat hun 
beoordelingspersoneel op de hoogte is van 
de desbetreffende normalisatieactiviteiten 
en de activiteiten van de coördinatiegroep 
van aangemelde instanties die is opgericht 
uit hoofde van de desbetreffende 
harmonisatiewetgeving van de Unie, en 
hanteren de door die groep genomen 

11. Conformiteitsbeoordelingsinstanties 
nemen deel aan, of zorgen ervoor dat hun 
personeel dat de 
conformiteitsbeoordelingstaken verricht,
op de hoogte is van de desbetreffende 
normalisatieactiviteiten en de activiteiten 
van de coördinatiegroep van aangemelde 
instanties die is opgericht uit hoofde van de 
desbetreffende harmonisatiewetgeving van 
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administratieve beslissingen en 
geproduceerde documenten als algemene 
richtsnoeren.

de Unie, en hanteren de door die groep 
genomen administratieve beslissingen en 
geproduceerde documenten als algemene 
richtsnoeren.

Or. en

Amendement 39

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vermoeden van conformiteit Vermoeden van conformiteit van 
aangemelde instanties

Or. en

Amendement 40

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het verzoek gaat vergezeld van een 
beschrijving van de 
conformiteitsbeoordelingsactiviteiten, de 
conformiteitsbeoordelingsmodule(s) en de 
drukapparatuur 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 of 25.

2. Het verzoek om aanmelding gaat 
vergezeld van een beschrijving van de 
conformiteitsbeoordelingsactiviteiten, de 
conformiteitsbeoordelingsmodule(s) en de 
drukapparatuur 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 of 25.

Or. en
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Amendement 41

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 30 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie maakt de lijst van uit 
hoofde van deze richtlijn aangemelde 
instanties openbaar, onder vermelding van 
de toegekende identificatienummers en de 
activiteiten waarvoor zij zijn aangemeld.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. en

Amendement 42

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 30 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie zorgt voor de bijwerking 
van deze lijst.

De Commissie zorgt voor de bijwerking 
van de lijst.

Or. en

Amendement 43

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 33 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De aanmeldende lidstaat verstrekt de 
Commissie op verzoek alle informatie over 
de grondslag van de aanmelding of het op 
peil houden van de bekwaamheid van de 
betrokken instantie, instelling of dienst.

2. De aanmeldende lidstaat verstrekt de 
Commissie op verzoek alle informatie over 
de grondslag van de aanmelding of het op 
peil houden van de bekwaamheid van de 
betrokken aangemelde instantie, instelling 
of dienst.

Or. en
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Amendement 44

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 34 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer een 
conformiteitsbeoordelingsinstantie
vaststelt dat een fabrikant niet heeft 
voldaan aan de essentiële veiligheidseisen 
in bijlage I of aan de overeenkomstige 
geharmoniseerde normen, verlangt zij van 
die fabrikant dat hij passende corrigerende 
maatregelen neemt en verleent zij geen 
conformiteitscertificaat.

3. Wanneer een aangemelde instantie
vaststelt dat een fabrikant niet heeft 
voldaan aan de essentiële veiligheidseisen 
in bijlage I of aan de overeenkomstige 
geharmoniseerde normen of andere 
technische specificaties, verlangt zij van 
die fabrikant dat hij passende corrigerende 
maatregelen neemt en verleent zij geen 
certificaat.

Or. en

Amendement 45

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) omstandigheden die van invloed zijn op 
de werkingssfeer van en de voorwaarden 
voor aanmelding;

b) omstandigheden die van invloed zijn op 
de werkingssfeer van of de voorwaarden 
voor aanmelding;

Or. en

Amendement 46

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wijzigingen van de bijlagen Gedelegeerde bevoegdheid

Or. en
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Amendement 47

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 41 gedelegeerde handelingen vast te 
stellen met betrekking tot de herindeling 
van drukapparatuur op grond van een van 
de volgende overwegingen:

Teneinde rekening te houden met de 
technische ontwikkelingen op het gebied 
van drukapparatuurtechnologie is de 
Commissie bevoegd overeenkomstig 
artikel 41 gedelegeerde handelingen vast te 
stellen met het oog op herindeling van 
drukapparatuur om:

Or. en

Amendement 48

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de bepalingen van artikel 4, lid 1, 
moeten worden toegepast op een 
drukapparaat of een groep drukapparaten 
dat (die) onder artikel 4, lid 3, valt;

a) de bepalingen van artikel 4, lid 1, te 
laten gelden voor een drukapparaat of een 
groep drukapparaten dat (die) onder 
artikel 4, lid 3, valt;

Or. en

Amendement 49

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de bepalingen van artikel 4, lid 2, 
moeten worden toegepast op een samenstel 
of een groep samenstellen dat (die) onder 
artikel 4, lid 3, valt;

b) de bepalingen van artikel 4, lid 2, te 
laten gelden voor een samenstel of een 
groep samenstellen dat (die) onder 
artikel 4, lid 3, valt; of

Or. en
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Amendement 50

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) een drukapparaat of een groep 
drukapparaten moet in afwijking van de 
bepalingen van bijlage II in een andere 
categorie worden ingedeeld.

c) een drukapparaat of een groep 
drukapparaten in afwijking van de 
bepalingen van bijlage II in een andere 
categorie in te delen.

Or. en

Amendement 51

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 44 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten dienen uiterlijk op 1 maart 
2015 de nodige wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen vast te 
stellen en bekend te maken om aan 
artikel 2, leden 15 tot en met 31, de 
artikelen 6 tot en met 12, de artikelen 17 en 
18, artikel 19, leden 3, 4 en 5, de 
artikelen 20 tot en met 38, de artikelen 42 
en 43 en de bijlagen III en IV te voldoen.
Zij delen de Commissie de tekst van die 
maatregelen onverwijld mede.

1. De lidstaten dienen vóór 1 maart 2015 
de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen vast te stellen en bekend te 
maken om aan artikel 2, leden 15 tot en 
met 31, de artikelen 6 tot en met 12, de 
artikelen 17 en 18, artikel 19, leden 3, 4 en 
5, de artikelen 20 tot en met 38, de 
artikelen 42 en 43 en de bijlagen III en IV 
te voldoen. Zij delen de tekst van die 
maatregelen onverwijld mede aan de 
Commissie.

Or. en

Amendement 52

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage IV – kopje
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

EU-CONFORMITEITSVERKLARING EU-CONFORMITEITSVERKLARING 
(nr. XXXX)1

_________________

1 De toekenning van een nummer aan de 
conformiteitsverklaring door de fabrikant 
is facultatief.

Or. en

Amendement 53

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage IV – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Nr. … (uniek identificatienummer van 
de drukapparatuur):

Schrappen

Or. en

BIJLAGE: ADVIES VAN DE ADVIESGROEP VAN DE JURIDISCHE DIENSTEN 
VAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN DE COMMISSIE

ADVIESGROEP VAN DE
JURIDISCHE DIENSTEN

Brussel,

ADVIES

TER ATTENTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
DE RAAD
DE COMMISSIE

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 
harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van 
drukapparatuur (herschikking)
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TOELICHTING

Achtergrond

Dit verslag bevat wijzigingen op het voorstel van de Europese Commissie voor de 
herschikking van Richtlijn 97/23/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 
onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake drukapparatuur.

De Europese Commissie stelde deze herschikking in juni 2013 voor in het kader van de 
tenuitvoerlegging van het nieuwe wetgevingskader (NWK), dat in 2008 is vastgesteld als het 
"goederenpakket", dat twee elkaar aanvullende regelingen omvat: Besluit nr. 768/2008/EG 
betreffende een gemeenschappelijk kader voor het verhandelen van producten en tot 
intrekking van Besluit 93/465/EEG van de Raad, en Verordening (EG) nr. 765/2008 tot 
vaststelling van de eisen inzake accreditatie en markttoezicht betreffende het verhandelen van 
producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 339/93.

In de huidige Richtlijn 97/23/EG zijn de essentiële veiligheidseisen vastgelegd waaraan 
drukapparaten en samenstellen moeten voldoen om op de EU-markt te mogen worden 
aangeboden.

Het NWK is bedoeld om tekortkomingen in de harmonisatiewetgeving te verhelpen met het 
oog op de voltooiing van de interne markt, eerlijke mededinging en veilige producten. 
Inconsistente tenuitvoerlegging en handhaving in de verschillende lidstaten van de huidige 
EU-wetgeving, in combinatie met complexe regelgeving, heeft ertoe geleid dat zowel de 
marktdeelnemers als de overheid steeds meer moeite hebben om de wetgeving op de juiste 
wijze te interpreteren en toe te passen, met als gevolg ongelijke marktvoorwaarden en 
onveilige producten in de handel. Het "goederenpakket" biedt een omvattend kader voor een 
gestroomlijnde regelgeving die meer uniform en beter begrijpelijk is voor zowel de 
marktdeelnemers als de markttoezichtautoriteiten.  

De bepalingen van het NWK-besluit zijn echter niet rechtstreeks van toepassing. Om te 
waarborgen dat alle economische sectoren die onder de harmonisatiewetgeving van de Unie 
vallen, van de verbeteringen van het NWK profiteren, moeten de bepalingen van het NWK-
besluit in de bestaande productwetgeving worden opgenomen.

Deze richtlijn is afgezonderd van het in november 2011 ingediende stroomlijningspakket 
omdat deze herschikking, in tegenstelling tot de andere negen richtlijnen, ook een afstemming 
met een ander wetgevingsbesluit van de EU omvat, namelijk Verordening (EG) nr. 1272/2008 
van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, 
etikettering en verpakking van stoffen en mengsels.

De wijzigingen in deze richtlijn betreffen de definities, de verplichtingen van 
marktdeelnemers (d.w.z.. de conformiteitsverklaring), het vermoeden van conformiteit dat 
door geharmoniseerde normen wordt geboden, de CE-markering, de 
conformiteitsbeoordelingsinstanties, het markttoezicht, de vrijwaringprocedure, de indeling 
van drukapparatuur, de comitéprocedure en gedelegeerde handelingen.
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Het voorstel beperkt zich tot afstemming op de horizontale bepalingen van Besluit 
nr. 768/2008/EG en Verordening (EG) nr. 1272/2008 alsmede de nieuwe terminologie van het 
Verdrag van Lissabon, en de nieuwe regels voor de comitéprocedures.

Procedure

Om de richtlijn op één lijn te brengen met het NWK-besluit en Verordening (EG) 
nr. 1272/2008 zijn een aantal materiële wijzigingen noodzakelijk. Er is voor de 
herschikkingstechniek gekozen overeenkomstig het Interinstitutioneel Akkoord van 
28 november 2001.

Overeenkomstig artikel 87 van het Reglement van het Europees Parlement zal de voor 
juridische zaken bevoegde commissie het voorstel behandelen aan de hand van de verslagen 
van de adviesgroep van de juridische diensten van Parlement, Raad en Commissie en nagaan 
of het ontwerp andere inhoudelijke wijzigingen bevat dan die welke als zodanig zijn 
aangegeven en die welke de adviesgroep heeft gedetecteerd.

Standpunt van de rapporteur

Uw rapporteur ziet deze afstemming als een voortzetting van het stroomlijningspakket en een 
nieuwe stap op weg naar de voltooiing van de interne markt.

Het NWK voorziet in een vereenvoudigd regelgevingskader voor producten en in een 
consistentere toepassing van de technische voorschriften. De interne markt zal daarmee beter 
functioneren, dankzij gelijke behandeling van niet-conforme producten en marktdeelnemers 
en een gelijke beoordeling van aangemelde instanties overal in de EU. 

Uw rapporteur is van mening dat de afstemming op het NWK tot meer vertrouwen bij 
producenten en consumenten zal leiden doordat de verplichtingen voor de marktdeelnemers 
duidelijker worden en de nationale autoriteiten effectievere instrumenten in handen krijgen 
om het markttoezicht uit te voeren, hetgeen niet-conforme en onveilige producten van de 
markt zal weren. 

Uw rapporteur is ook ingenomen met de afstemming op Verordening (EG) nr. 1272/2008, die 
bedoeld is voor de tenuitvoerlegging in de Unie van het wereldwijd geharmoniseerd systeem 
voor de indeling en etikettering van chemische stoffen (GHS), dat op internationaal niveau 
binnen de structuur van de Verenigde Naties is vastgesteld.

Uw rapporteur staat achter het algemene voornemen van de Commissie om zich tot een 
loutere afstemming te beperken, en heeft haar amendementen op het Commissievoorstel 
daarom beperkt tot wijzigingen op punten waarover Raad en Parlement het eens zijn maar die 
in het voorstel achterwege zijn gebleven. Het betreft hier:

 De verdere afstemming van de richtlijn op het NWK en de rechtszekerheid: zoals in 
het stroomlijningspakket werd overeengekomen vindt uw rapporteur het belangrijk 
een aantal wijzigingen opnieuw in de voorgestelde richtlijn op te nemen om de 
richtlijn consistenter te maken met de terminologie van Besluit nr. 768/2008/EG en de 
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eventuele inconsistenties die tot rechtsonzekerheid aanleiding kunnen geven uit de 
tekst te verwijderen. Het is ook belangrijk de verduidelijking op te nemen met 
betrekking tot de wettelijke status van producten die overeenkomstig de huidige 
richtlijn (dus vóór de inwerkingtreding van de nieuwe richtlijn) in de handel zijn 
gebracht en nog in voorraad zijn. EU-wetgeving heeft geen terugwerkende kracht en 
daarom moet worden gepreciseerd dat deze producten ook na de inwerkingtreding van 
de nieuwe richtlijn nog op de markt kunnen worden aangeboden.

 Minder bureaucratie: Uw rapporteur staat achter de vereenvoudiging en 
modernisering van procedures waar het NWK naar streeft, maar wil er wel op wijzen 
dat bepaalde verplichtingen die het nieuwe kader heeft ingevoerd flexibel moeten 
worden benaderd, zoals werd erkend in het definitieve akkoord over het 
stroomlijningspakket. Daarom is de uitzondering op de regel inzake "één 
conformiteitsverklaring" opgenomen. Hiermee wordt gestreefd naar een oplossing 
voor gevallen waarin één document specifieke problemen kan opleveren vanwege het 
complexe karakter of de reikwijdte ervan. In dat geval zou het mogelijk moeten zijn 
alle betrokken conformiteitsverklaringen afzonderlijk te verstrekken. Bovendien 
moeten fabrikanten ervoor kunnen kiezen om aan de verklaring een nummer toe te 
kennen.

 De verduidelijking van het wettelijk kader dat van toepassing is op verkoop op 
afstand en de bescherming van de CE-markering: Uw rapporteur heeft opnieuw een 
amendement opgenomen om ervoor te zorgen dat de richtlijn geldt voor alle vormen 
van verkoop, met inbegrip van verkoop op afstand. Ten slotte wijst uw rapporteur erop 
dat de lidstaten maatregelen moeten nemen om oneigenlijk gebruik van de CE-
markering tegen te gaan.


