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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 ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende het markttoezicht op producten en tot wijziging van de 
Richtlijnen 89/686/EEG en 93/15/EEG van de Raad, de Richtlijnen 94/9/EG, 94/25/EG, 
95/16/EG, 97/23/EG, 1999/5/EG, 2000/9/EG, 2000/14/EG, 2001/95/EG, 2004/108/EG, 
2006/42/EG, 2006/95/EG, 2007/23/EG, 2008/57/EG, 2009/48/EG, 2009/105/EG, 
2009/142/EG, 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad en de 
Verordeningen (EU) nr. 305/2011, (EG) nr. 764/2008 en (EG) nr. 765/2008 van het 
Europees Parlement en de Raad
(COM(2013)0075 – C7-0043/2013 – 2013/0048(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2013)0075),

– gezien artikel 294, lid 2, en de artikelen 33, 114, lid 1, en 207 van het Verdrag betreffende 
de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij 
het Parlement is ingediend (C7-0043/2013),

– 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 22 mei 20131,

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming en de 
adviezen van de Commissie internationale handel en de Commissie economische en 
monetaire zaken (A7-0000/2013),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

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 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

                                               
1 Nog niet in het Publicatieblad verschenen.
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Onder deze verordening vallende 
markttoezichtactiviteiten mogen niet 
uitsluitend gericht zijn op de bescherming 
van de gezondheid en veiligheid, maar
moeten ook betrekking hebben op de 
handhaving van Uniewetgeving die andere 
openbare belangen tracht te beschermen, 
bijvoorbeeld door regels vast te stellen 
voor de nauwkeurigheid van metingen, 
elektromagnetische compatibiliteit en 
energie-efficiëntie.

(2) Onder deze verordening vallende 
markttoezichtactiviteiten mogen niet 
uitsluitend gericht zijn op de bescherming 
van de gezondheid en veiligheid, maar 
moeten ook betrekking hebben op de 
handhaving van Uniewetgeving die andere 
openbare belangen tracht te beschermen, 
bijvoorbeeld door regels vast te stellen 
voor de nauwkeurigheid van metingen, 
elektromagnetische compatibiliteit, 
energie-efficiëntie en de vigerende 
milieuwetgeving.

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Wanneer de autoriteiten die zijn belast 
met de controle van producten die de markt 
van de Unie binnenkomen, verplicht zijn 
om op voldoende grote schaal controles uit 
te voeren, zal dat er bijgevolg toe leiden 
dat de productenmarkt van de Unie veiliger 
wordt. Om de doeltreffendheid van 
dergelijke controles te vergroten, moeten
de samenwerking en de informatie-
uitwisseling tussen die autoriteiten en de 
markttoezichtautoriteiten betreffende 
producten die een risico vormen, worden 
verbeterd.

(20) Wanneer de autoriteiten die zijn belast 
met de controle van producten die de markt 
van de Unie binnenkomen, verplicht zijn 
om op voldoende grote schaal controles uit 
te voeren, zal dat er bijgevolg toe leiden 
dat de productenmarkt van de Unie veiliger 
wordt. Om de doeltreffendheid van 
dergelijke controles te vergroten, moeten
die instanties en de 
markttoezichtautoriteiten worden verplicht 
samen te werken en informatie uit te 
wisselen betreffende producten die een 
risico vormen en producten die niet aan de 
voorschriften voldoen.

Or. en
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Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Markttoezichtautoriteiten moeten de 
bevoegdheid krijgen om producten te 
vernietigen of onbruikbaar te maken of om 
de betrokken marktdeelnemer te gelasten 
ze te vernietigen wanneer zij dat 
noodzakelijk en evenredig achten om te 
verhinderen dat dergelijke producten 
verder gevaar opleveren.

(21) Markttoezichtautoriteiten moeten de 
bevoegdheid krijgen om producten te 
vernietigen of onbruikbaar te maken of om 
de betrokken marktdeelnemer te gelasten 
ze te vernietigen wanneer zij dat 
noodzakelijk en evenredig achten om te 
verhinderen dat dergelijke producten 
verder gevaar opleveren. De betrokken 
marktdeelnemer moet alle kosten in 
verband met deze operaties voor zijn 
rekening nemen, in het bijzonder de door 
de markttoezichtautoriteit gemaakte 
kosten.

Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Gezien de omvang van de 
goederenmarkt van de Unie en aangezien 
er geen binnengrenzen zijn, is het beslist 
nodig dat de markttoezichtautoriteiten van 
de lidstaten bereid en in staat zijn om 
doeltreffend samen te werken en om 
gezamenlijke steun en maatregelen te 
coördineren. Bijgevolg moeten 
mechanismen voor wederzijdse bijstand 
worden ontwikkeld.

(25) Gezien de omvang van de 
goederenmarkt van de Unie en aangezien 
er geen binnengrenzen zijn, is het beslist 
nodig dat deze verordening voor de 
markttoezichtautoriteiten van de lidstaten
de nodige voorwaarden biedt om 
doeltreffend samen te werken en om 
gezamenlijke steun en maatregelen te 
coördineren. Bijgevolg moeten er
mechanismen voor wederzijdse bijstand 
worden ontwikkeld, uitgevoerd, 
gecontroleerd en naar behoren 
gefinancierd.

Or. en
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Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 25 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25 bis) De Commissie ziet nauwlettend 
toe op de consequente toepassing van deze 
verordening, en zij geeft, waar nodig, 
aanbevelingen aan de lidstaten wanneer 
zij constateert dat de bevoegdheden en de 
middelen die deze aan hun 
markttoezichtautoriteiten hebben gegeven 
ontoereikend zijn om naar behoren aan 
de eisen van deze verordening te voldoen. 

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 26 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26 bis) Letsels en ongevallen vormen een 
zware maatschappelijke en economische 
schadepost voor de samenleving in het 
algemeen en voor individuele personen in 
het bijzonder. Letsel- en 
ongevallenpreventie kan voornamelijk 
worden verbeterd door beter toezicht. Op 
basis van de ervaringen die zijn opgedaan 
in het kader van het JAMIE-project (Joint 
Action on Monitoring Injuries in 
Europe), moet er dringend werk worden 
gemaakt van een echte pan-Europese 
letseldatabank, vooral gezien het feit dat 
het JAMIE-project in 2014 verstrijkt. 
Daarnaast is er behoefte aan de nodige 
politieke inzet om gedaan te krijgen dat 
volstrekte prioriteit wordt gegeven aan de 
uitwisseling van letselgegevens tussen de 
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lidstaten.

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Er moet een Europees forum voor 
markttoezicht worden opgericht dat bestaat 
uit vertegenwoordigers van de 
markttoezichtautoriteiten. Dat forum moet 
alle betrokken belanghebbenden, 
waaronder beroeps- en 
consumentenorganisaties, samenbrengen, 
om voordeel te halen uit beschikbare 
informatie over markttoezicht wanneer 
programma's voor markttoezicht worden 
opgesteld, uitgevoerd en geactualiseerd.

(27) Er moet een Europees forum voor 
markttoezicht worden opgericht dat bestaat 
uit vertegenwoordigers van de 
markttoezichtautoriteiten. Dat forum moet
dienen als een platform voor 
gestructureerde samenwerking tussen de 
autoriteiten van de lidstaten en moet 
continu en permanent fungeren als een 
instrument om alle betrokken 
belanghebbenden, waaronder beroeps-, 
bedrijfs- en consumentenorganisaties,
samen te brengen teneinde voordeel te 
halen uit beschikbare informatie over 
markttoezicht wanneer programma's voor 
markttoezicht worden opgesteld, 
uitgevoerd en geactualiseerd.

Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) De Commissie moet de samenwerking 
tussen de markttoezichtautoriteiten 
ondersteunen en moet aan het forum 
deelnemen. In de verordening moet een 
lijst worden opgenomen met de door het 
forum uit te voeren taken. Een uitvoerend 
secretariaat moet de vergaderingen van het 

(28) De Commissie moet de samenwerking 
tussen de markttoezichtautoriteiten 
ondersteunen en moet aan het forum 
deelnemen. In de verordening moet een 
lijst worden opgenomen met de door het 
forum uit te voeren taken. Een uitvoerend 
secretariaat moet de vergaderingen van het 
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forum organiseren en het forum andere 
operationele ondersteuning verlenen bij de 
uitvoering van zijn taken.

forum organiseren en het forum andere 
operationele ondersteuning verlenen bij de 
uitvoering van zijn taken. Teneinde de 
markttoezichtpraktijken binnen de Unie te 
stroomlijnen en het markttoezicht 
doeltreffender te maken, moet de 
Commissie zich beraden over de 
mogelijkheid tot het indienen van een 
voorstel om het Forum bij de volgende 
herziening van de verordening de 
bevoegdheid toe te kennen bindende 
aanbevelingen te formuleren met 
betrekking tot de kwaliteit van en de 
praktijken voor markttoezicht.

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 29 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29 bis) Gezien de spanning tussen 
enerzijds de toename van het aantal 
producten dat binnen de interne markt in 
omloop is, en anderzijds de druk op de 
overheidsmiddelen waardoor de 
mogelijkheid om het toezicht op de 
openbare markten op een voldoende 
drastische manier te verscherpen wordt 
beperkt, moet de Commissie zoeken naar 
aanvullende, nieuwe en innovatieve 
marktgerichte oplossingen om op grotere 
schaal te komen tot een effectiever 
markttoezicht, zoals derdencontroles op 
kwaliteitscontrolesystemen en producten. 
De Commissie dient de resultaten van de 
te voeren beraadslagingen te verwerken in 
het algemene evaluatieverslag dat 
overeenkomstig artikel 33 van deze 
verordening moet worden opgesteld.

Or. en
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Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) De lidstaten moeten de regels inzake 
de sancties die gelden voor inbreuken op 
deze verordening vaststellen en ervoor 
zorgen dat deze sancties worden toegepast.
Die sancties moeten doeltreffend, 
evenredig en afschrikkend zijn.

(33) De lidstaten moeten de regels inzake 
de sancties die gelden voor inbreuken op 
deze verordening vaststellen en ervoor 
zorgen dat deze sancties worden toegepast.
Die sancties moeten doeltreffend, 
evenredig en afschrikkend zijn en voor de 
gehele Unie geharmoniseerde 
administratieve sancties omvatten. De 
lidstaten moeten erop toezien dat de 
gezamenlijke opbrengst van deze 
administratieve sancties wordt besteed 
aan markttoezichtactiviteiten.

Or. en

Motivering

In de gehele EU moeten afschrikkende sancties, waaronder zware boetes, worden opgelegd 
aan marktdeelnemers die op de interne markt opzettelijk gevaarlijke of niet-conforme 
producten in de handel brengen. De lidstaten moeten markttoezichtactiviteiten als een 
prioriteit beschouwen, en daarvoor dan ook voldoende middelen uittrekken.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 33 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33 bis) Om het afschrikkende effect van 
de sancties te vergroten, moet de 
Commissie deze openbaar te maken. 
Bovendien moeten marktdeelnemers die 
herhaaldelijk op inbreuken op deze 
verordening zijn betrapt op een openbare, 
in de gehele Unie verspreide zwarte lijst 
komen te staan.
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Or. en

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) Markttoezicht moet minstens 
gedeeltelijk worden gefinancierd met 
vergoedingen die worden gevraagd van 
marktdeelnemers wanneer de 
markttoezichtautoriteiten de 
marktdeelnemers gelasten corrigerende 
maatregelen te nemen of wanneer die 
autoriteiten zelf maatregelen moeten 
nemen.

(34) Markttoezicht moet minstens 
gedeeltelijk worden gefinancierd met 
vergoedingen die worden gevraagd van 
marktdeelnemers wanneer de 
markttoezichtautoriteiten de 
marktdeelnemers gelasten corrigerende 
maatregelen te nemen of wanneer die 
autoriteiten zelf maatregelen moeten 
nemen. De lidstaten moeten erop toezien 
dat de gezamenlijke opbrengst van de 
conform deze verordening in rekening 
gebrachte vergoedingen wordt besteed 
aan markttoezichtactiviteiten.

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten markttoezichtactiviteiten als een prioriteit beschouwen, en daarvoor dan 
ook voldoende middelen uittrekken.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) Ter waarborging van eenvormige 
voorwaarden voor de uitvoering van deze 
verordening, moeten aan de Commissie 
uitvoeringsbevoegdheden worden 
toegekend met betrekking tot eenvormige 
voorwaarden voor de uitvoering van 
controles afhankelijk van de betrokken 
productcategorieën of sectoren, waaronder 
de omvang van de uit te voeren controles 

(38) Ter waarborging van eenvormige 
voorwaarden voor de uitvoering van deze 
verordening, moeten aan de Commissie 
uitvoeringsbevoegdheden worden 
toegekend met betrekking tot eenvormige 
voorwaarden voor de uitvoering van 
controles afhankelijk van de betrokken 
productcategorieën of sectoren, waaronder 
de omvang van de uit te voeren controles 
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en de geschiktheid van de te controleren 
monsters. Er moeten ook 
uitvoeringsbevoegdheden worden 
toegekend met betrekking tot de wijze 
waarop marktdeelnemers informatie 
verstrekken aan de 
markttoezichtautoriteiten en met 
betrekking tot de vaststelling van 
eenvormige voorwaarden om te bepalen in 
welke gevallen dergelijke informatie niet 
hoeft te worden verstrekt. Er moeten ook 
uitvoeringsbevoegdheden worden 
toegekend met betrekking tot de regelingen 
en procedures voor informatie-uitwisseling 
via RAPEX en met betrekking tot de 
vaststelling van tijdelijke of permanente 
beperkende maatregelen voor het 
verhandelen van producten die een ernstig 
risico vormen, in voorkomend geval met 
vermelding van de door de lidstaten te 
nemen controlemaatregelen voor de 
effectieve tenuitvoerlegging van die 
maatregelen, voor zover er in andere 
Uniewetgeving geen specifieke procedure 
is vastgesteld om de betrokken risico's aan 
te pakken. Die bevoegdheden moeten 
worden uitgeoefend in overeenstemming 
met Verordening (EU) nr. 182/2011 van 
het Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van de algemene voorschriften 
en beginselen die van toepassing zijn op de 
wijze waarop de lidstaten de uitoefening 
van de uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren.

en de geschiktheid van de te controleren 
monsters. Er moeten ook 
uitvoeringsbevoegdheden worden 
toegekend met betrekking tot de wijze 
waarop marktdeelnemers informatie 
verstrekken aan de 
markttoezichtautoriteiten en met 
betrekking tot de vaststelling van 
eenvormige voorwaarden om te bepalen in 
welke gevallen dergelijke informatie niet 
hoeft te worden verstrekt. Er moeten ook 
uitvoeringsbevoegdheden worden 
toegekend met betrekking tot de regelingen 
en procedures voor informatie-uitwisseling 
via RAPEX en met betrekking tot de 
vaststelling van tijdelijke of permanente 
beperkende maatregelen voor het 
verhandelen van producten die een ernstig 
risico vormen, in voorkomend geval met 
vermelding van de door de lidstaten te 
nemen controlemaatregelen voor de 
effectieve tenuitvoerlegging van die 
maatregelen, voor zover er in andere 
Uniewetgeving geen specifieke procedure 
is vastgesteld om de betrokken risico's aan 
te pakken. Daarnaast moeten er ook 
uitvoeringsbevoegdheden aan de 
Commissie worden verleend ten aanzien 
van de algemene 
risicobeoordelingsmethodiek en in 
voorkomend geval moeten er richtsnoeren 
worden vastgesteld voor de toepassing van 
die algemene methodiek op specifieke 
productcategorieën. Die bevoegdheden 
moeten worden uitgeoefend 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. 
182/2011 van het Europees Parlement en 
de Raad tot vaststelling van de algemene 
voorschriften en beginselen die van 
toepassing zijn op de wijze waarop de 
lidstaten de uitoefening van de 
uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren .

Or. en
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Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 42 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42 bis) Deze verordening dient te voldoen 
aan het voorzorgsbeginsel teneinde een 
hoog niveau van volksgezondheid, 
consumenten- en milieubescherming te 
waarborgen.

Or. en

Motivering

Er moet een specifieke verwijzing naar het voorzorgsbeginsel worden toegevoegd om het 
essentiële belang daarvan binnen deze verordening te benadrukken.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) "product": een product verkregen door 
middel van een productieproces;

(1) "product": een stof, preparaat of goed 
dat is vervaardigd door middel van een 
productieproces, met uitzondering van 
voedingsmiddelen, voer, producten van 
menselijke oorsprong en producten van 
planten en dieren, die rechtstreeks 
verband houden met de toekomstige 
vermeerdering ervan;

Or. en

Motivering

Ter verduidelijking van het begrip "product".

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(5) "gemachtigde": een in de Unie 
gevestigde natuurlijke of rechtspersoon die 
schriftelijk door de fabrikant is gemachtigd 
om namens hem specifieke taken te 
vervullen in verband met de 
verplichtingen van laatstgenoemde op 
grond van de betreffende Uniewetgeving;

Or. en

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) "product dat een risico vormt": een 
product dat een ongunstige invloed kan 
hebben op de gezondheid en veiligheid van 
personen in het algemeen, de gezondheid 
en veiligheid op het werk, 
consumentenbescherming, het milieu en de 
openbare veiligheid alsook op andere 
openbare belangen, in een mate die verder 
gaat dan wat redelijk en aanvaardbaar 
wordt geacht bij normale of redelijkerwijs 
te verwachten omstandigheden van gebruik 
van het betrokken product, ook wat 
gebruiksduur en eventueel indienststelling, 
installatie en onderhoudseisen betreft;

(13) "product dat een risico vormt": een 
product dat: 

a) niet voldoet aan de vigerende 
Uniewetgeving, of
b) een ongunstige invloed heeft op de 
gezondheid en veiligheid van personen in 
het algemeen, de gezondheid en veiligheid 
op het werk, consumentenbescherming, het 
milieu en de openbare veiligheid alsook op 
andere openbare belangen, in een mate die 
verder gaat dan wat redelijk en 
aanvaardbaar wordt geacht bij normale of 
redelijkerwijs te verwachten 
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omstandigheden van gebruik van het 
betrokken product, ook wat gebruiksduur 
en eventueel indienststelling, installatie en 
onderhoudseisen betreft;

Or. en

Motivering

Met betrekking tot het toepassingsgebied van de verordening specificeert dit amendement dat 
de vereisten van deze verordening niet beperkt mogen blijven tot alleen maar de veiligheid 
van producten, maar zich ook moeten uitstreken tot alle andere technische gebieden waarmee 
de toezichthoudende autoriteiten zich moeten bezighouden.

Amendement 18

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) "product waarbij een nieuw risico 
optreedt": een product waarbij zich onder 
nieuwe of onbekende omstandigheden een 
nieuwsoortig of bekend risico voordoet dat 
mogelijkerwijs een ingrijpend effect kan 
hebben, maar nog niet geheel kan worden 
doorgrond of gekwantificeerd.

Or. en

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(18) "harmonisatiewetgeving van de Unie": 
alle wetgeving van de Unie die de 
voorwaarden voor het verhandelen van 
producten harmoniseert door vaststelling 
van de voor dat product vereiste 
kenmerken, zoals het kwaliteits-, 
prestatie- of veiligheidniveau of de 
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afmetingen, alsmede de eisen ten aanzien 
van het product met betrekking tot de 
naam waaronder het wordt verkocht, de 
bewoordingen, symbolen, tests en 
testmethoden, verpakking, markering, 
etikettering en 
conformiteitsbeoordelingsprocedures;

Or. en

Motivering

Verduidelijking van de term om aan te geven dat de wetgeving inzake het in de handel 
brengen van producten daarin ook moet worden meegenomen.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het markttoezicht wordt georganiseerd 
en uitgevoerd conform deze verordening 
om ervoor te zorgen dat producten die een 
risico vormen in de Unie niet op de markt 
worden aangeboden en dat wanneer 
dergelijke producten op de markt zijn 
aangeboden, doeltreffende maatregelen 
worden genomen om het aan het product 
verbonden risico weg te nemen.

2. Het markttoezicht wordt georganiseerd 
en uitgevoerd conform deze verordening 
om ervoor te zorgen dat producten die een 
risico vormen, inclusief producten die niet
in overeenstemming zijn met de vigerende 
Uniewetgeving, in de Unie niet op de 
markt worden aangeboden en dat wanneer 
dergelijke producten op de markt zijn 
aangeboden, doeltreffende maatregelen 
worden genomen om het aan het product 
verbonden risico weg te nemen en een 
einde te maken aan de non-conformiteit 
ervan.

Or. en

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De uitvoering van activiteiten inzake 
markttoezicht en van controles aan de 
buitengrenzen wordt gemonitord door de 
lidstaten, die elk jaar bij de Commissie 
verslag uitbrengen over deze activiteiten 
en controles. De verstrekte informatie 
omvat statistieken over het aantal 
uitgevoerde controles en wordt aan alle 
lidstaten meegedeeld. De lidstaten kunnen
een samenvatting van de resultaten 
toegankelijk maken voor het publiek.

3. De lidstaten brengen elk jaar bij de 
Commissie verslag uit over de activiteiten 
inzake markttoezicht en de controles aan 
de buitengrenzen. De verstrekte informatie 
omvat statistieken over het aantal 
uitgevoerde controles en de resultaten 
daarvan en wordt aan alle lidstaten 
meegedeeld. De Commissie maakt een 
samenvatting van de aan haar 
gerapporteerde gegevens en stelt deze 
langs elektronische weg en, waar dienstig, 
met andere middelen beschikbaar aan het 
publiek.

Or. en

Motivering

De lidstaten brengen jaarlijks aan de Commissie verslag uit over hun activiteiten. Daarnaast 
moeten ook de relevante gegevens over de prestaties van de respectieve lidstaten voor het 
publiek beschikbaar worden gesteld.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De resultaten van de in lid 3 bedoelde 
monitoring en beoordeling van de 
markttoezichtactiviteiten worden 
elektronisch en eventueel op andere wijze 
ter beschikking gesteld van het publiek.

Schrappen

Or. en

Motivering

De publicatie van de resultaten komt ook aan de orde in lid 3.
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Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De markttoezichtautoriteiten krijgen de 
bevoegdheden, gelden en middelen om hun 
taken naar behoren uit te voeren.

2. Elke lidstaat verleent de 
markttoezichtautoriteiten de 
bevoegdheden, gelden en middelen om hun 
taken naar behoren uit te voeren en brengt 
daarover aan de Commissie verslag uit. 
De Commissie beoordeelt of deze 
bevoegdheden en middelen toereikend zijn 
voor de correcte uitvoering van de uit deze 
verordening voortvloeiende 
markttoezichtverplichtingen van de 
bewuste lidstaat en stelt de resultaten van 
haar evaluaties langs elektronische weg 
en, waar dienstig, met andere middelen 
beschikbaar aan het publiek.

Or. en

Motivering

Om de geharmoniseerde toepassing van deze verordening in het gehele EU te waarborgen, 
moet de Commissie worden belast met de taak om nauwlettend toe te zien op de uitvoering 
daarvan.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Elke lidstaat stelt passende 
mechanismen in om ervoor te zorgen dat
de markttoezichtautoriteiten die door hem 
zijn opgericht of aangewezen, informatie 
uitwisselen, samenwerken en hun 
werkzaamheden coördineren zowel onder 
elkaar als met de autoriteiten die belast zijn 
met de controle van producten aan de 
buitengrenzen van de Unie.

3. De markttoezichtautoriteiten wisselen 
informatie uit, werken samen en 
coördineren hun werkzaamheden zowel 
onder elkaar als met de autoriteiten die 
belast zijn met de controle van producten 
aan de buitengrenzen van de Unie.
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Or. en

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Elke lidstaat deelt de Commissie mee 
welke zijn markttoezichtautoriteiten zijn en 
wat hun bevoegdheidsgebieden zijn en 
verstrekt de nodige contactgegevens; de 
Commissie geeft deze informatie door aan
de andere lidstaten en maakt een lijst van 
de markttoezichtautoriteiten bekend.

4. Elke lidstaat deelt de Commissie mee 
welke zijn markttoezichtautoriteiten zijn en 
wat hun bevoegdheidsgebieden zijn en 
verstrekt de nodige contactgegevens. De 
Commissie stelt de lijst langs 
elektronische weg en, waar dienstig, met 
andere middelen ter beschikking van het 
publiek.

Or. en

Amendement 26

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 De markttoezichtautoriteiten controleren 
op toereikende schaal en met een passende 
frequentie de kenmerken van producten 
door middel van een verificatie van 
documenten en, zo nodig, fysieke en 
laboratoriumcontroles op basis van 
geschikte monsters. Zij registreren die 
controles in het in artikel 21 bedoelde 
informatie- en communicatiesysteem voor 
markttoezicht.

De markttoezichtautoriteiten controleren –
ongeacht de gebruikte distributiekanalen 
en verkooptechnieken – op toereikende 
schaal en met een passende frequentie de 
kenmerken van producten door middel van 
een verificatie van documenten en, zo 
nodig, fysieke en laboratoriumcontroles op 
basis van geschikte monsters. Zij 
registreren die controles in het in artikel 21 
bedoelde informatie- en 
communicatiesysteem voor markttoezicht.

Or. en

Motivering

Om duidelijk aan te geven dat ook online verkochte producten moeten worden gecontroleerd.
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Amendement 27

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 In voorkomend geval waarschuwen
markttoezichtautoriteiten gebruikers op 
hun grondgebied binnen een passende 
termijn voor producten waarvan door deze 
autoriteiten is vastgesteld dat zij een risico 
vormen.

De markttoezichtautoriteiten
waarschuwen gebruikers op hun 
grondgebied onverwijld voor producten 
waarvan door deze autoriteiten is 
vastgesteld dat zij een risico vormen.

Or. en

Motivering

Het mag markttoezichtautoriteiten niet zijn toegestaan de consument ook maar met enige 
vertraging te informeren over producten die een risico met zich meebrengen.

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Markttoezichtautoriteiten dienen te 
handelen onder inachtneming van de 
ernst van het risico en van het 
voorzorgsbeginsel.

Or. en

Motivering

Hier dient specifiek te worden verwezen naar het voorzorgsbeginsel.

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer dit nodig en gerechtvaardigd is 4. Wanneer dit nodig en gerechtvaardigd is 
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voor de uitvoering van hun taken, mogen 
de markttoezichtautoriteiten de 
bedrijfsruimten van de marktdeelnemers 
betreden en de nodige monsters van de 
producten nemen.

voor de uitvoering van hun taken, mogen 
de markttoezichtautoriteiten de 
bedrijfsruimten van de marktdeelnemers 
betreden, de nodige documentencontroles 
verrichten, kopieën maken van relevante 
documenten en de nodige monsters van de 
producten nemen.

Or. en

Motivering

Door de toezichtautoriteiten bijkomende bevoegdheden te verlenen, wordt gewaarborgd dat 
zij hun taken grondig kunnen vervullen.

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) stellen de consument en andere 
belanghebbenden in de gelegenheid 
klachten in te dienen over kwesties in 
verband met productveiligheid, 
markttoezichtactiviteiten en de uit 
producten voortvloeiende risico's en zorgen
voor een adequate follow-up van
dergelijke klachten;

a) stellen de consument en andere 
belanghebbenden in de gelegenheid 
klachten in te dienen over kwesties in 
verband met productveiligheid, 
markttoezichtactiviteiten en de uit 
producten voortvloeiende risico's en zorgen
dat dergelijke klachten binnen een 
redelijke termijn de nodige follow-up 
krijgen;

Or. en

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) verifiëren of er corrigerende 
maatregelen zijn genomen;

b) verifiëren of er tijdig corrigerende 
maatregelen zijn genomen;

Or. en
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Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 5 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) volgen de wetenschappelijke en 
technische ontwikkelingen inzake 
productveiligheid en houden hun kennis 
daarover bij.

c) volgen de wetenschappelijke en 
technische ontwikkelingen inzake 
productveiligheid en conformiteit van de 
producten met de vigerende 
Uniewetgeving en houden hun kennis 
daarover bij.

Or. en

Motivering

Gezien het werkingssfeer van de verordening mag dit vereiste niet beperkt blijven tot alleen 
maar de veiligheid van producten, maar moet het zich ook uitstrekken tot alle andere 
technische gebieden waarmee de markttoezichtautoriteiten zich dienen bezig te houden.

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Elke lidstaat stelt sectorspecifieke 
programma's op, die elk jaar worden 
geëvalueerd en indien nodig 
geactualiseerd. Deze programma's hebben 
betrekking op alle sectoren waarin de 
autoriteiten markttoezicht uitvoeren.

2. Elke lidstaat stelt sectorspecifieke 
programma's op, waarin de voornaamste 
belanghebbenden, met inbegrip van 
beroeps-, branche- en 
consumentenorganisaties, een eigen 
inbreng leveren, en evalueert deze 
programma's elk jaar, waarbij ze indien 
nodig worden geactualiseerd. Deze 
programma's hebben betrekking op alle 
sectoren waarin de autoriteiten 
markttoezicht uitvoeren.

Or. en
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Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie evalueert de algemene en 
sectorspecifieke programma's en doet, 
indien nodig, aanbevelingen aan de 
lidstaten op basis van die evaluatie. De 
Commissie stelt de resultaten van haar 
evaluaties en – indien van toepassing –
haar aanbevelingen langs elektronische 
weg en, waar dienstig, met andere 
middelen beschikbaar aan het publiek.

Or. en

Motivering

Om de geharmoniseerde toepassing van deze verordening in het gehele EU te waarborgen, 
moet de Commissie worden belast met de taak om nauwlettend toe te zien op de uitvoering 
daarvan en de lidstaten waar nodig van aanbevelingen te voorzien.

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Op verzoek verstrekken 
marktdeelnemers en eventueel 
conformiteitsbeoordelingsinstanties de 
markttoezichtautoriteiten alle documentatie 
en informatie die deze autoriteiten nodig 
hebben voor de uitvoering van hun 
activiteiten, in een taal die door deze 
autoriteiten gemakkelijk kan worden 
begrepen.

1. Op een met redenen omkleed verzoek 
verstrekken marktdeelnemers, conform 
hun respectieve rol in de aanvoerketen,
eventueel samen met de
conformiteitsbeoordelingsinstanties, de 
markttoezichtautoriteiten alle documentatie 
en informatie die deze autoriteiten nodig 
hebben voor de uitvoering van hun 
activiteiten.

Or. en

Motivering

De verplichtingen van de respectieve marktdeelnemers moeten duidelijker worden 
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omschreven, conform hun respectieve rol in de aanvoerketen.

Amendement 36

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Met het oog op de uitoefening van 
het markttoezicht benoemen buiten de 
Unie gevestigde fabrikanten een binnen 
de Unie gevestigde gemachtigde.

Or. en

Amendement 37

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Fabrikanten en importeurs 
vermelden hun naam, geregistreerde 
handelsnaam of geregistreerd 
handelsmerk en hun contactadres op het 
product of, wanneer dit niet mogelijk is, 
op de verpakking of in een bij het product 
gevoegd document. Het adres geeft één 
enkel punt aan waar contact met de 
fabrikant of importeur kan worden 
opgenomen.

Or. en

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Wanneer de markttoezichtautoriteiten op Wanneer de markttoezichtautoriteiten op 
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grond van de in artikel 6, lid 1, bedoelde 
controles of na ontvangst van informatie 
voldoende redenen hebben om aan te 
nemen dat een product dat in de handel 
wordt gebracht of op de markt wordt 
aangeboden of dat bij een dienstverlening 
wordt gebruikt een risico kan vormen, 
voeren zij met betrekking tot dat product 
een risicobeoordeling uit met inachtneming 
van de in artikel 13 vermelde 
overwegingen en criteria.

grond van de in artikel 6, lid 1, bedoelde 
controles of na ontvangst van informatie 
voldoende redenen hebben om aan te 
nemen dat een product dat in de handel 
wordt gebracht of op de markt wordt 
aangeboden of dat bij een dienstverlening 
wordt gebruikt een risico kan vormen of 
dat het niet voldoet aan de vigerende 
Uniewetgeving, voeren zij met betrekking 
tot dat product een risicobeoordeling uit 
met inachtneming van de in artikel 13 
vermelde overwegingen en criteria.

Or. en

Motivering

Gezien de werkingssfeer van de verordening moet duidelijk worden aangegeven dat dit 
vereiste niet beperkt mag blijven tot alleen maar de veiligheid van producten, maar dat het 
zich ook moet uitstrekken tot alle andere technische gebieden waarmee de 
markttoezichtautoriteiten zich moeten bezighouden.

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Wanneer zij dat noodzakelijk en evenredig 
achten, mogen de markttoezichtautoriteiten 
een product dat een risico vormt, 
vernietigen of op een andere manier 
onbruikbaar maken. Zij kunnen de 
betrokken marktdeelnemer vragen de 
kosten van dergelijke maatregelen te 
dragen.

Wanneer zij dat noodzakelijk en evenredig 
achten, mogen de markttoezichtautoriteiten 
een product dat een risico vormt, 
vernietigen of op een andere manier 
onbruikbaar maken. De kosten van 
dergelijke maatregelen komen geheel of 
gedeeltelijk ten laste van de betrokken 
marktdeelnemer.

Or. en

Motivering

De verordening moet voorzien in een gestandaardiseerde procedure voor het in rekening 
brengen van vergoedingen met het oog op de geharmoniseerde toepassing daarvan in de 
gehele EU. De verplichte in plaats van facultatieve toepassing daarvan zou de 
markttoezichtautoriteiten ertoe aanzetten daadwerkelijk iets te ondernemen, en kan tevens 
worden beschouwd als een middel om bij de betrokken marktdeelnemers de nodige discipline 
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af te dwingen.

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Alvorens een maatregel krachtens lid 1 
te nemen met betrekking tot een 
marktdeelnemer die heeft nagelaten de 
nodige corrigerende maatregelen te nemen, 
geven de markttoezichtautoriteiten de 
betrokkene ten minste tien dagen de tijd 
om te worden gehoord.

3. Alvorens een maatregel krachtens lid 1 
te nemen met betrekking tot een 
marktdeelnemer die heeft nagelaten de 
nodige corrigerende maatregelen te nemen, 
geven de markttoezichtautoriteiten de 
betrokkene ten minste tien kalenderdagen
de tijd om te worden gehoord.

Or. en

Motivering

Verduidelijking ter wille van de rechtszekerheid.

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De markttoezichtautoriteiten mogen de 
marktdeelnemers een vergoeding vragen
die de kosten van hun activiteiten, met 
inbegrip van de tests die zijn uitgevoerd 
voor de risicobeoordeling, geheel of 
gedeeltelijk dekt, wanneer zij maatregelen 
nemen overeenkomstig de leden 1 of 4.

8. De markttoezichtautoriteiten brengen de
betrokken marktdeelnemers een 
vergoeding in rekening die de kosten van 
hun activiteiten, met inbegrip van de tests 
die zijn uitgevoerd voor de 
risicobeoordeling, geheel of gedeeltelijk 
dekt, wanneer zij maatregelen nemen 
overeenkomstig de leden 1 of 4.

De vergoedingen worden berekend op 
basis van de werkelijke kosten van elke 
markttoezichtactiviteit, en gelden voor de 
marktdeelnemers die aan het bewuste 
markttoezicht zijn onderworpen. De 
vergoeding mag niet hoger zijn dan de 
reële kosten van de uitgeoefende 
markttoezichtactiviteit en kan geheel of 
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gedeeltelijk overeenkomen met de tijd die 
het personeel van de 
markttoezichtautoriteiten besteedt aan de 
markttoezichtcontroles.

Or. en

Motivering

De verordening moet voorzien in een gestandaardiseerde procedure voor het in rekening 
brengen van vergoedingen met het oog op de geharmoniseerde toepassing daarvan in de 
gehele EU. De verplichte in plaats van facultatieve toepassing daarvan zou de 
markttoezichtautoriteiten ertoe aanzetten daadwerkelijk iets te ondernemen, en kan tevens 
worden beschouwd als een middel om bij de betrokken marktdeelnemers de nodige discipline 
af te dwingen.

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Binnen zestig dagen nadat de 
Commissie de lidstaten overeenkomstig 
artikel 20, lid 4, in kennis heeft gesteld van 
maatregelen van de lidstaat die 
oorspronkelijk kennisgeving heeft gedaan 
overeenkomstig artikel 10, leden 1 of 4, 
kan een lidstaat bezwaar aantekenen tegen 
deze maatregelen, voor zover het een 
product betreft dat onder de 
harmonisatiewetgeving van de Unie valt. 
De lidstaat zet uiteen waarom hij bezwaar 
aantekent, verklaart in welk opzicht hij het 
risico dat het product vormt, anders 
beoordeelt en vermeldt bijzondere 
omstandigheden en andere informatie over 
het betrokken product.

1. Binnen zestig kalenderdagen nadat de 
Commissie de lidstaten overeenkomstig 
artikel 20, lid 4, in kennis heeft gesteld van 
maatregelen van de lidstaat die 
oorspronkelijk kennisgeving heeft gedaan 
overeenkomstig artikel 10, leden 1 of 4, 
kan een lidstaat bezwaar aantekenen tegen 
deze maatregelen, voor zover het een 
product betreft dat onder de 
harmonisatiewetgeving van de Unie valt. 
De lidstaat zet uiteen waarom hij bezwaar 
aantekent, verklaart in welk opzicht hij het 
risico dat het product vormt, anders 
beoordeelt en vermeldt bijzondere 
omstandigheden en andere informatie over 
het betrokken product.

Or. en

Motivering

Verduidelijking ter wille van de rechtszekerheid.
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Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan middels 
uitvoeringshandelingen een algemene 
risicobeoordelingsmethodiek vaststellen 
alsmede, in voorkomend geval, 
richtsnoeren voor de toepassing van deze 
algemene methodiek op specifieke 
productcategorieën. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
aangenomen overeenkomstig de in artikel 
32, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.

Or. en

Motivering

Met het oog op de geharmoniseerde toepassing van deze verordening moet de Commissie de 
bevoegdheid krijgen tot vaststelling van het kader voor een algemene 
risicobeoordelingsmethodiek.

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de in of krachtens de 
harmonisatiewetgeving van de Unie
vastgestelde vereisten die van toepassing 
zijn op het product en betrekking hebben 
op het betreffende potentiële risico, waarbij
testrapporten of certificaten waaruit de 
conformiteit blijkt en die zijn afgegeven 
door een geaccrediteerde 
conformiteitsbeoordelingsinstantie, ten 
volle in aanmerking worden genomen;

a) de in of krachtens de 
harmonisatiewetgeving van de Unie 
vastgestelde vereisten die van toepassing 
zijn op het product en betrekking hebben 
op het betreffende potentiële risico, waarbij
test-, inspectie- en kalibreringsrapporten
of certificaten waaruit de conformiteit 
blijkt en die zijn afgegeven door een
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
765/2008 geaccrediteerde 
conformiteitsbeoordelingsinstantie, ten 
volle in aanmerking worden genomen;

Or. en



PE513.324v01-00 30/46 PR\939909NL.doc

NL

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De overeenstemming met de in lid 2, 
onder a), b) en c), bedoelde criteria geeft 
aanleiding tot het vermoeden dat het 
product de openbare belangen waarop die 
criteria betrekking hebben afdoende 
beschermt. Dit belet 
markttoezichtautoriteiten echter niet 
maatregelen krachtens deze verordening te 
nemen als er nieuw bewijs is dat het 
product, ondanks de conformiteit of 
overeenstemming, een risico vormt.

3. De overeenstemming met de in lid 2, 
onder a), b) en c), bedoelde criteria geeft 
aanleiding tot het vermoeden dat het 
product de openbare belangen waarop die 
criteria betrekking hebben afdoende 
beschermt. Dit belet 
markttoezichtautoriteiten echter niet 
maatregelen krachtens deze verordening te 
nemen als er nieuw bewijs is dat het 
product, ondanks de conformiteit of 
overeenstemming, een risico vormt. In dat 
geval moet de markttoezichtautoriteit 
aantonen dat het product een risico vormt.

Or. en

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een product waarvan de vrijgave 
krachtens artikel 14 is opgeschort door de 
autoriteiten die belast zijn met de controle 
aan de buitengrenzen, wordt vrijgegeven 
indien deze autoriteiten niet binnen drie 
werkdagen na de opschorting van de 
vrijgave door de markttoezichtautoriteiten 
zijn verzocht om de opschorting voort te 
zetten of er door de 
markttoezichtautoriteiten van in kennis zijn 
gesteld dat het product geen risico vormt, 
en mits aan alle overige vereisten en 
formaliteiten voor een dergelijke vrijgave 
is voldaan.

1. Een product waarvan de vrijgave 
krachtens artikel 14 is opgeschort door de 
autoriteiten die belast zijn met de controle 
aan de buitengrenzen, wordt vrijgegeven 
indien deze autoriteiten niet binnen drie 
werkdagen na de kennisgeving van
opschorting van de vrijgave door de 
markttoezichtautoriteiten zijn verzocht om 
de opschorting voort te zetten of er door de 
markttoezichtautoriteiten van in kennis zijn 
gesteld dat het product geen risico vormt, 
en mits aan alle overige vereisten en 
formaliteiten voor een dergelijke vrijgave 
is voldaan.
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Or. en

Motivering

Artikel 14, lid 4, van het verordeningsvoorstel bepaalt dat de autoriteiten die belast zijn met 
controles aan de buitengrenzen de markttoezichtautoriteiten onmiddellijk in kennis stellen van 
eventuele schorsingen. Daarom is het opportuun de in artikel 15, lid 1, bedoelde termijn van 
drie werkdagen te laten beginnen vanaf de kennisgeving van de schorsing.

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Als het product bij vrijgave voldoet aan 
de toepasselijke vereisten van de 
harmonisatiewetgeving van de Unie die 
betrekking hebben op het betrokken 
potentiële risico en er ten volle rekening is 
gehouden met testrapporten of certificaten 
waaruit de conformiteit blijkt en die zijn 
afgegeven door een 
conformiteitsbeoordelingsinstantie, wordt 
het product door de 
markttoezichtautoriteiten geacht geen 
risico te vormen. Dit belet deze autoriteiten 
niet de autoriteiten die belast zijn met de 
controle aan de buitengrenzen op te dragen 
het product niet vrij te geven, wanneer er
bewijs is dat het product ondanks de 
conformiteit in feite een risico vormt.

3. Als het product bij vrijgave voldoet aan 
de toepasselijke vereisten van de 
harmonisatiewetgeving van de Unie die 
betrekking hebben op het betrokken 
potentiële risico en er ten volle rekening is 
gehouden met test-, inspectie- en 
kalibreringsrapporten of certificaten 
waaruit de conformiteit blijkt en die zijn 
afgegeven door een overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 765/2008 
geaccrediteerde
conformiteitsbeoordelingsinstantie, wordt 
het product door de 
markttoezichtautoriteiten geacht geen 
risico te vormen. Dit belet deze autoriteiten 
niet de autoriteiten die belast zijn met de 
controle aan de buitengrenzen op te dragen 
het product niet vrij te geven, wanneer er 
bewijs is dat het product ondanks de 
conformiteit in feite een risico vormt.

Or. en

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 6
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De markttoezichtautoriteiten mogen een 
vergoeding vragen die de kosten van hun 
activiteiten, met inbegrip van de tests die 
zijn uitgevoerd voor de risicobeoordeling, 
geheel of gedeeltelijk dekt, wanneer zij 
maatregelen nemen overeenkomstig lid 1.

6. De markttoezichtautoriteiten brengen de 
persoon die het product aangeeft voor het 
vrije verkeer een vergoeding in rekening
die de kosten van hun activiteiten, met 
inbegrip van de tests die zijn uitgevoerd 
voor de risicobeoordeling, geheel of
gedeeltelijk dekt, wanneer zij maatregelen 
nemen overeenkomstig lid 1.

De vergoedingen worden berekend op 
basis van de werkelijke kosten van elke 
markttoezichtactiviteit, en gelden voor de 
persoon die het product aangeeft voor het 
vrije verkeer welke aan het bewuste 
markttoezicht is onderworpen. De 
vergoeding mag niet hoger zijn dan de 
reële kosten van de uitgeoefende 
markttoezichtactiviteit en kan geheel of 
gedeeltelijk overeenkomen met de tijd die 
het personeel van de 
markttoezichtautoriteiten besteedt aan de 
markttoezichtcontroles.

Or. en

Motivering

De verordening moet voorzien in een gestandaardiseerde procedure voor het in rekening 
brengen van vergoedingen met het oog op de geharmoniseerde toepassing daarvan in de 
gehele EU. 

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Binnen zestig dagen nadat de 
Commissie de lidstaten overeenkomstig 
artikel 20, lid 4, heeft meegedeeld dat de 
lidstaat die oorspronkelijk kennisgeving 
heeft gedaan, weigert een product in het 
vrije verkeer te brengen, kan een lidstaat 
tegen die weigering bezwaar aantekenen, 

1. Binnen zestig kalenderdagen nadat de 
Commissie de lidstaten overeenkomstig 
artikel 20, lid 4, heeft meegedeeld dat de 
lidstaat die oorspronkelijk kennisgeving 
heeft gedaan, weigert een product in het 
vrije verkeer te brengen, kan een lidstaat 
tegen die weigering bezwaar aantekenen, 
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voor zover het een product betreft dat 
onder de harmonisatiewetgeving valt. De 
lidstaat zet uiteen waarom hij bezwaar 
aantekent, verklaart in welk opzicht hij het 
risico dat het product vormt, anders 
beoordeelt en vermeldt bijzondere 
omstandigheden en andere informatie over 
het betrokken product.

voor zover het een product betreft dat 
onder de harmonisatiewetgeving valt. De 
lidstaat zet uiteen waarom hij bezwaar 
aantekent, verklaart in welk opzicht hij het 
risico dat het product vormt, anders 
beoordeelt en vermeldt bijzondere 
omstandigheden en andere informatie over 
het betrokken product.

Or. en

Motivering

Verduidelijking ter wille van de rechtszekerheid.

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 De eerste alinea is niet van toepassing 
wanneer het RAPEX-contactpunt reden 
heeft om aan te nemen dat de effecten van 
het risico van het product zich niet 
uitstrekken tot buiten het grondgebied van 
de betrokken lidstaat.

Schrappen

Or. en

Motivering

Aangezien de producten vrij circuleren binnen de interne markt, dient deze 
afwijkingsbepaling als overbodig te worden geschrapt.

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1 – alinea 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) de identificatie van risico's en de 
kenmerken daarvan;
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Or. en

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het ICSMS kan, indien nodig of gepast, 
ook beschikbaar worden gesteld voor 
gebruik door de autoriteiten die belast zijn 
met de controle aan de buitengrenzen.

Het ICSMS wordt, indien nodig of gepast, 
ook beschikbaar gesteld voor gebruik door 
de autoriteiten die belast zijn met de 
controle aan de buitengrenzen.

Or. en

Motivering

Verbetering van de uitwisseling van informatie zal een stimulerend en versterkend effect 
hebben op de samenwerking met de autoriteiten die belast zijn met de controles aan de 
buitengrenzen.

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De markttoezichtautoriteiten erkennen 
de geldigheid van testrapporten en maken 
gebruik van testrapporten die door of voor 
hun tegenhangers in andere lidstaten zijn 
opgesteld en die in het ICSMS zijn 
opgeslagen.

3. De markttoezichtautoriteiten erkennen 
de geldigheid van test-, inspectie- en 
kalibreringsrapporten en maken gebruik 
van de rapporten die door of voor hun 
tegenhangers in andere lidstaten zijn 
opgesteld en die in het ICSMS zijn 
opgeslagen.

Or. en

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie en de lidstaten kunnen 
vertrouwelijke informatie, waaronder via 
RAPEX uitgewisselde informatie, 
uitwisselen met regelgevende autoriteiten 
van derde landen of internationale 
organisaties waarmee de Commissie en de 
lidstaat of groep van lidstaten bilaterale of 
multilaterale, op wederkerigheid 
gebaseerde 
vertrouwelijkheidsovereenkomsten hebben 
gesloten.

De Commissie en de lidstaten kunnen 
vertrouwelijke informatie, waaronder via 
RAPEX uitgewisselde informatie, 
uitwisselen met regelgevende autoriteiten 
van kandidaat-lidstaten, derde landen of 
internationale organisaties waarmee de 
Commissie en de lidstaat of groep van 
lidstaten bilaterale of multilaterale, op 
wederkerigheid gebaseerde 
vertrouwelijkheidsovereenkomsten hebben 
gesloten.

Or. en

Motivering

Op één lijn gebracht met artikel 19, lid 4, onder b).

Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Er vindt op het gebied van programma's 
voor markttoezicht en alle kwesties 
betreffende producten die een risico 
vormen efficiënte samenwerking en 
informatie-uitwisseling plaats tussen de 
markttoezichtautoriteiten van de lidstaten, 
tussen de verschillende autoriteiten van 
elke lidstaat en tussen de 
markttoezichtautoriteiten en de Commissie 
en de relevante agentschappen van de 
Unie.

1. Er vindt op het gebied van programma's 
voor markttoezicht en alle kwesties 
betreffende producten die een risico 
vormen efficiënte samenwerking en 
informatie-uitwisseling plaats tussen de 
markttoezichtautoriteiten binnen de 
lidstaten en tussen die van de lidstaten
onderling, alsmede tussen de
markttoezichtautoriteiten en de Commissie 
en de relevante agentschappen van de 
Unie.

Or. en

Motivering

Samenwerking en uitwisseling van informatie tussen de verschillende betrokken autoriteiten 
moet worden gewaarborgd, niet alleen binnen individuele lidstaten, maar ook tussen alle 
lidstaten onderling, omdat dit zou bijdragen tot een betere samenwerking en coördinatie 
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tussen de bevoegde autoriteiten.

Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Het EMSF kan deskundigen en andere 
derde partijen uitnodigen om 
bijeenkomsten bij te wonen en schriftelijke 
bijdragen te leveren.

5. Het EMSF kan deskundigen en andere 
derde partijen uitnodigen om op 
regelmatige en continue basis
bijeenkomsten bij te wonen en schriftelijke 
bijdragen te leveren.

Or. en

Motivering

Meer samenwerking met de belanghebbenden vult – vooral wanneer het complexe 
technologieën betreft – naar het oordeel van de markttoezichtautoriteiten een essentiële 
lacune in de technische expertise.

Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Het EMSF kan permanente of tijdelijke 
subgroepen oprichten, waaronder de 
groepen voor administratieve 
samenwerking voor markttoezicht die zijn 
opgezet voor de tenuitvoerlegging van de 
harmonisatiewetgeving van de Unie.
Organisaties die de belangen van het 
bedrijfsleven, kleine en middelgrote 
ondernemingen, consumenten, laboratoria 
en conformiteitsbeoordelingsinstanties 
vertegenwoordigen op het niveau van de 
Unie, kunnen worden uitgenodigd om als 
waarnemer aan dergelijke subgroepen deel 
te nemen.

6. Het EMSF kan permanente of tijdelijke 
subgroepen oprichten, waaronder de 
groepen voor administratieve 
samenwerking voor markttoezicht die zijn 
opgezet voor de tenuitvoerlegging van de 
harmonisatiewetgeving van de Unie.
Organisaties die de belangen van het 
bedrijfsleven, kleine en middelgrote 
ondernemingen, consumenten, laboratoria 
en conformiteitsbeoordelingsinstanties 
vertegenwoordigen op het niveau van de 
Unie, dienen te worden uitgenodigd om op 
regelmatige en continue basis als 
waarnemer aan dergelijke subgroepen deel 
te nemen.
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Or. en

Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – letter l bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

l bis) specifieke en regelmatige 
markttoezichtactiviteiten organiseren voor 
onlineproducten;

Or. en

Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 3 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) zorgen dat zij geaccrediteerd zijn 
conform de bepalingen van Verordening 
(EG) nr. 765/2008;

Or. en

Motivering

De voorgestelde communautaire referentielaboratoria moeten worden geaccrediteerd 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 765/2008, om te waarborgen dat ze op gelijke voet 
komen te staan met andere geaccrediteerde conformiteitsbeoordelingsinstanties.

Amendement 60

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) bijdragen tot het beslechten van 
geschillen tussen de autoriteiten van 
lidstaten, marktdeelnemers en 

b) beslechten van eventuele geschillen die 
voortkomen uit verschillen in 
risicobeoordeling tussen de
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conformiteitsbeoordelingsinstanties; markttoezichtautoriteiten van de 
verschillende lidstaten, de
marktdeelnemers en de
conformiteitsbeoordelingsinstanties;

Or. en

Amendement 61

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 De lidstaten stellen de regels vast inzake 
sancties op inbreuken op de bepalingen van 
deze verordening die marktdeelnemers 
verplichtingen opleggen en op inbreuken 
op de bepalingen van de 
harmonisatiewetgeving van de Unie inzake 
onder deze verordening vallende producten 
die marktdeelnemers verplichtingen 
opleggen, voor zover die wetgeving niet in 
sancties voorziet, en nemen alle dienstige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat deze 
regels worden toegepast. De aldus 
vastgestelde sancties moeten doeltreffend, 
evenredig en afschrikkend zijn. De 
lidstaten delen die bepalingen uiterlijk op 
[datum invoegen – drie maanden vóór de 
datum van toepassing van deze 
verordening] aan de Commissie mee en 
stellen haar onverwijld in kennis van 
eventuele latere wijzigingen.

De lidstaten stellen de regels vast ter 
bepaling van passende sancties op 
inbreuken op de bepalingen van deze 
verordening die marktdeelnemers 
verplichtingen opleggen en op inbreuken 
op de bepalingen van de 
harmonisatiewetgeving van de Unie inzake 
onder deze verordening vallende producten 
die marktdeelnemers verplichtingen 
opleggen, voor zover die wetgeving niet in 
sancties voorziet, en nemen alle dienstige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat deze 
regels worden toegepast. De lidstaten delen 
die bepalingen uiterlijk op ... * aan de 
Commissie mee en stellen haar onverwijld 
in kennis van eventuele latere wijzigingen.

____________
* PB: gelieve datum in te vullen: drie 
maanden vóór de datum van toepassing 
van deze verordening.

Or. en
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Amendement 62

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De aldus vastgestelde sancties moeten 
doeltreffend, evenredig en afschrikkend 
zijn en dienen onder meer administratieve 
sancties voor de betrokken 
marktdeelnemer te omvatten van ten 
minste 10% van diens totale jaaromzet in 
het voorafgaande boekjaar;

Or. en

Motivering

In de gehele EU moeten afschrikkende sancties, waaronder zware boetes, worden opgelegd 
aan marktdeelnemers die op de interne markt opzettelijk gevaarlijke of niet-conforme 
producten in de handel brengen.

Amendement 63

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de in de eerste alinea bedoelde sancties 
wordt de omvang van de ondernemingen 
en met name de situatie van kleine en 
middelgrote ondernemingen in aanmerking 
genomen. De sancties kunnen worden 
verzwaard indien de betrokken 
marktdeelnemer eerder een vergelijkbare 
inbreuk heeft gepleegd; bij ernstige 
inbreuken zijn strafrechtelijke sancties 
mogelijk.

Bij de in de tweede alinea bedoelde 
sancties wordt de ernst en de duur van de 
inbreuk, alsmede de omvang van de 
ondernemingen en met name de situatie 
van kleine en middelgrote ondernemingen 
in aanmerking genomen. Bovendien moet 
bij de sancties rekening worden gehouden 
met de vraag of de betrokken 
marktdeelnemer al eerder een vergelijkbare 
inbreuk heeft gepleegd. Bij ernstige 
inbreuken zijn strafrechtelijke sancties 
mogelijk.

Or. en



PE513.324v01-00 40/46 PR\939909NL.doc

NL

Amendement 64

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen de Commissie van de 
uit hoofde van deze verordening 
opgelegde sancties in kennis en de 
Commissie stelt die informatie onverwijld 
langs elektronische weg en, waar dienstig, 
met andere middelen beschikbaar aan het 
publiek. Ingeval bekendmaking de 
betrokken partijen onevenredige schade 
zou berokkenen, worden de sancties 
zonder vermelding van namen 
bekendgemaakt.
De Commissie verzamelt, actualiseert en 
publiceert een zwarte lijst van 
marktdeelnemers die herhaaldelijk zijn 
betrapt op inbreuken op deze verordening.

Or. en

Motivering

Bekendmaking van de sancties zal het afschrikkende effect ervan vergroten. Daarnaast moet 
er een publieke, EU-brede zwarte lijst worden aangelegd van ondernemers die herhaaldelijk 
inbreuk maken op de verordening.

Amendement 65

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk [vijf] jaar na de datum van 
toepassing van deze verordening evalueert 
de Commissie de toepassing ervan en zendt
zij een evaluatieverslag naar het Europees 
Parlement en de Raad. In dit verslag wordt 
nagegaan of deze verordening haar 
doelstellingen heeft bereikt, met name wat 
betreft het waarborgen van een 
doeltreffender en efficiënter handhaving 

Uiterlijk [vijf] jaar na de datum van 
toepassing van deze verordening evalueert 
de Commissie de toepassing ervan en zendt 
zij een evaluatieverslag naar het Europees 
Parlement en de Raad. In dit verslag wordt 
nagegaan of deze verordening haar 
doelstellingen heeft bereikt, met name wat 
betreft het waarborgen van een 
doeltreffender en efficiënter handhaving 
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van de regels inzake productveiligheid en 
de harmonisatiewetgeving van de Unie, het 
verbeteren van de samenwerking tussen de 
markttoezichtautoriteiten, het verscherpen 
van de controles van producten die de Unie 
binnenkomen en het beter beschermen van 
de gezondheid en veiligheid van personen 
in het algemeen, de gezondheid en 
veiligheid op het werk, consumenten, het 
milieu en de openbare veiligheid, alsook 
andere openbare belangen, waarbij 
rekening wordt gehouden met het effect 
ervan op het bedrijfsleven en met name op 
kleine en middelgrote ondernemingen.

van de regels inzake productveiligheid en 
de harmonisatiewetgeving van de Unie, het 
verbeteren van de samenwerking tussen de 
markttoezichtautoriteiten, het verscherpen 
van de controles van producten die de Unie 
binnenkomen en het beter beschermen van 
de gezondheid en veiligheid van personen 
in het algemeen, de gezondheid en 
veiligheid op het werk, consumenten, het 
milieu, de energie-efficiëntie en de 
openbare veiligheid, alsook andere 
openbare belangen, waarbij rekening wordt 
gehouden met het effect ervan op het 
bedrijfsleven en met name op kleine en 
middelgrote ondernemingen. Bovendien 
moeten in dat verslag nieuwe en 
innovatieve, marktgerichte oplossingen 
worden geïnventariseerd die de door 
markttoezichtautoriteiten ontplooide 
markttoezichtactiviteiten effectief kunnen 
aanvullen, en moet het ook – zonder zich 
daartoe te beperken – de mogelijkheden 
verkennen van verplichte regelingen voor 
auditing door derden.

Or. en

TOELICHTING

Inleiding

Het vrije verkeer van goederen is een van de vier pijlers van de Europese interne markt. Deze 
pijler en de goede werking van de interne markt berusten uiteindelijk op het vertrouwen van 
de consument: Europese consumenten moeten erop kunnen rekenen dat de producten die ze 
gebruiken – ongeacht waar ze worden vervaardigd en in welke lidstaat ze te koop zijn – zowel 
veilig als wetgevingsconform zijn. Een doeltreffend en kwalitatief hoogwaardig markttoezicht 
moet daarbij fungeren als de ultieme garantie. Doel is te waarborgen dat producten geen risico 
opleveren voor de gezondheid of de veiligheid van de consument, noch voor werknemers, 
maar ook te garanderen dat producten voldoen aan de vigerende wetgeving van de Unie, 
bijvoorbeeld door middel van nadere regels met betrekking tot energie-efficiëntie, 
geluidsniveaus of emissiegrenswaarden. 

Het wordt echter wel met de dag duidelijker dat het door de lidstaten uitgeoefende 
markttoezicht te wensen overlaat ten aanzien van de toenemende invoer van goederen in de 
EU en de toename van het aantal producten dat binnen de interne markt circuleert. Volgens de 
Commissie worden slechts ca. 0,3% van alle in de EU geïmporteerde of op de markt 
gebrachte goederen door de autoriteiten gecontroleerd. Tegelijkertijd wordt van de 
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markttoezichtautoriteiten verwacht dat zij het hoofd weten te bieden aan nieuwe uitdagingen 
zoals de toename van de elektronische handel. 

De situatie wordt nog verergerd door de complexe juridische structuur waarin een en ander 
zich afspeelt, zoals ook al door het Europees Parlement is aangekaart in zijn resolutie van 8 
maart 2011 over de herziening van de richtlijn inzake algemene productveiligheid en 
markttoezicht1: in die resolutie sprak het EP als zijn opvatting uit dat "het bestaande 
wetgevingskader voor markttoezicht niet coherent genoeg is en derhalve moet worden herzien 
en nauwer moet worden gecoördineerd". Er is momenteel sprake van een gebrek aan 
samenhang tussen de EU-voorschriften inzake productveiligheid voor geharmoniseerde 
producten enerzijds en niet-geharmoniseerde producten anderzijds, alsmede tussen 
consumentenproducten en producten die bestemd zijn voor professioneel gebruik. Een andere 
bron van onduidelijkheid is gelegen in het gebrek aan specifieke criteria voor niet-
geharmoniseerde consumentenproducten, en in de complexiteit die wordt veroorzaakt door de 
verschillende lagen van de EU-regelgeving inzake productveiligheid.

Tevens kwam het Europees Parlement in de bovengenoemde resolutie met een voorstel om de 
Commissie een gemeenschappelijk Europees systeem voor markttoezicht te laten uitwerken 
dat alle producten zou omvatten die binnen de interne markt circuleren, met inbegrip van de 
in de EU geïmporteerde producten.. Het onderhavige voorstel komt uit dit verzoek voort. Het 
voorstel maakt deel uit van een groter productveiligheidspakket, dat naast markttoezicht ook 
voorziet in een voorstel voor een algemene productveiligheidsverordening en in een 
mededeling waarin een meerjarenplan voor markttoezicht wordt uiteengezet..

Over het geheel genomen is de rapporteur een groot voorstander van het Commissievoorstel 
en van de doelstellingen die daarmee worden beoogd. Er zijn echter nog een aantal punten 
waarop de rapporteur het voorstel nader zou willen verdiepen, en ook zijn er een aantal 
essentiële elementen waar zij speciaal de aandacht op wil vestigen.

De veiligheid waarborgen, maar tegelijk de marktdeelnemers een gelijk speelveld bieden

Uw rapporteur is verheugd over het feit dat markttoezicht zoals bedoeld in deze verordening 
de gezondheid en de veiligheid zou moeten waarborgen, maar meer in het algemeen ook de 
implementatie van de wetgeving van de Unie zou moeten veiligstellen, die ten doel heeft 
andere publieke belangen, zoals milieu- of energie-efficiëntie, te handhaven. Eerlijke 
marktdeelnemers besteden veel moeite en middelen om te garanderen dat zij voldoen aan de 
uiteenlopende veiligheids-, milieu- en andere eisen van de Unie: de rol van markttoezicht
bestaat erin ervoor te zorgen dat spelers die zich niet aan de regels houden, geen gunstige 
marktpositie kunnen verwerven ten opzichte van marktdeelnemers die dat wel doen. Het is de 
taak van de markttoezichtautoriteiten ervoor te zorgen dat onveilige of anderszins schadelijke 
of niet-conforme producten worden opgespoord en van de markt worden gehaald of geweerd. 
Dit is in het belang van zowel consumenten als betrouwbare fabrikanten, importeurs en 
distributeurs. 

Met haar amendementen wil uw rapporteur duidelijk maken dat markttoezicht zich uitstrekt 
tot alle uiteenlopende aspecten die in deze verordening aan de orde komen.

                                               
1 2010/2085(INI).
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Aangezien de beperkte middelen die de lidstaten kunnen besteden aan markttoezicht een van 
de grootste problemen zijn die moeten worden overwonnen, met name gezien de steeds 
grotere handelsvolumes, pleit rapporteur ervoor dat de Commissie in het kader van haar 
streven naar langetermijnoplossingen nieuwe, innovatieve marktgerichte oplossingen 
bestudeert ter aanvulling van de markttoezichtactiviteiten die momenteel uitsluitend door de 
markttoezichtautoriteiten worden ontplooid. Volgens uw rapporteur is auditing door derden 
van de kwaliteitscontrolesystemen die door marktdeelnemers worden gehanteerd en van de 
eindproducten daarvan een van de mogelijke oplossingen voor deze problematiek.. De 
Commissie zou er goed aan doen de uitkomst van deze beraadslagingen ook te verwerken in 
het evaluatierapport dat zij hierover conform artikel 33 wordt geacht uit te brengen.

Een hechtere, intensievere en beter functionerende samenwerking tussen de 
toezichtautoriteiten van de lidstaten

Een van de problemen waarmee wij momenteel worden geconfronteerd, komt voort uit de 
zwakke coördinatie, samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de 
markttoezichtautoriteiten voor productveiligheid in de lidstaten. Het Commissievoorstel 
beoogt dit recht te zetten door middel van bepalingen ter verbetering van de informatie-
uitwisseling en taakverdeling en van de wederzijdse bijstand tussen de autoriteiten van de 
respectieve lidstaten, alsook met de bevoegde autoriteiten van derde landen.

De uitwisseling van informatie berust voornamelijk op twee pijlers: het reeds goed 
ingeburgerde systeem voor snelle uitwisseling van gegevens voor producten die een risico 
inhouden (RAPEX) en het informatie- en communicatiesysteem voor markttoezicht (ICSMS), 
waarlangs informatie van meer algemene aard wordt uitgewisseld. De uitwisseling van 
informatie via het ICSMS stelt de markttoezichtautoriteiten in staat te profiteren van elkaars 
ervaring en werkzaamheden, en aldus te besparen op de schaarse middelen waarover zij 
beschikken, zodat zij bijvoorbeeld geen tests en evaluaties hoeven over te doen die al zijn 
gedaan in andere lidstaten. Uw rapporteur is van mening dat deze voorstellen onze volle steun 
verdienen, en stelt alleen voor, de formulering van de desbetreffende artikelen op een aantal 
punten nader te verduidelijken.

Een van de voornaamste bepalingen ter verbetering van de samenwerking en informatie-
uitwisseling betreft de instelling van een Europees forum voor markttoezicht. Het forum moet 
dienen als een platform voor samenwerking, niet alleen tussen autoriteiten onderling, maar 
ook tussen autoriteiten en marktdeelnemers, alsook met andere belanghebbenden zoals 
consumentenorganisaties. Uw rapporteur wil het belang onderstrepen van voortdurende, 
gestructureerde samenwerking onder auspiciën van dit nog op te richten forum, en wenst de 
rol daarvan in de toekomst nog verder te versterken door het forum – bij de eerstvolgende 
herziening van de verordening – bijvoorbeeld de bevoegdheid toe te kennen om bindende 
aanbevelingen te doen wanneer het Forum ook vindt dat daaraan behoefte is om de 
markttoezichtpraktijken in de lidstaten nog verder te verbeteren en aan te scherpen, met name 
aan de buitengrenzen van de EU.

Bovendien moet de rol van de verschillende belanghebbenden in het Forum worden versterkt 
en hun regelmatige deelname gewaarborgd. Verschillende belanghebbenden kunnen 
waardevolle inzichten toevoegen indien zij over veel marktinformatie beschikken, en 
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bijdragen aan het definiëren van specifieke knelpunten en mogelijke oplossingen.

Afschrikkende sancties

In zijn resolutie van 2011 onderstreepte het Parlement ook het belang van afschrikkende 
sancties, waaronder zware boetes, voor marktdeelnemers die opzettelijk gevaarlijke of niet-
conforme producten op de interne markt in de handel brengen. 

Marktdeelnemers moeten kunnen rekenen op billijke en gelijke concurrentievoorwaarden; 
degenen die de regels respecteren mogen niet worden benadeeld doordat het systeem niet in 
staat is degenen die ze opzettelijk overtreden te bestraffen. Bovendien is het systeem altijd 
slechts zo sterk als zijn zwakste schakel, en het vigerende stelsel zou profiteren van meer 
harmonisatie op dit gebied. 

Om aldus te bewerkstelligen dat van de wetgeving in de gehele EU werkelijk een 
afschrikkend effect uitgaat, pleit uw rapporteur voor invoering van EU-brede, 
geharmoniseerde administratieve sancties. Om het met de sancties beoogde afschrikkende 
effect nog te versterken, zouden de uit hoofde van de verordening opgelegde sancties 
openbaar moeten worden gemaakt. Daarnaast stelt uw rapporteur voor een openbare zwarte 
lijst op te maken van marktdeelnemers die herhaaldelijk inbreuk maken op de verordening.
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BIJLAGE – LIJST VAN BELANGHEBBENDEN DIE ZICH HEBBEN 
GEMANIFESTEERD

Verklaring van oordeelsonthouding

De onderstaande lijst van belanghebbenden is verzameld op basis van bijeenkomsten, e-mails 
en stellingnames en is aangelegd vanaf de datum van benoeming van de rapporteur tot de 
uiterste datum voor de indiening van dit ontwerpverslag in juni 2013.

Er zij op gewezen dat deze lijst niet limitatief is omdat er moeilijk alle impliciete bijdragen, 
pleidooien en adviezen in kunnen worden vermeld die tot de opstelling van dit rapport 
aanleiding hebben gegeven. Ook zij opgemerkt dat dit ontwerpverslag slechts de beginfase 
inluidt van de desbetreffende werkzaamheden in het Parlement, in die zin dat de 
beraadslagingen en het wetgevingswerk nog zullen doorgaan totdat deze wetgeving
uiteindelijk compleet is goedgekeurd en afgerond. De belanghebbenden zullen ook in latere 
stadia nog een inbreng leveren; de bijgaande lijst is derhalve niet compleet.

De rapporteur wil met dit voorlopige lobbyistendossier alleen maar openlijk laten zien waarop 
de inspiratie voor dit ontwerpverslag berust.

Lijst van belanghebbenden

 ANEC
 BEUC
 BUSINESSEUROPE 
 Caterpillar
 CECE (Committee for European Construction Equipment)
 CECIMO (European Association of the Machine Tool Industries)
 Confederatie van de Finse industrie 
 Cosmetics Europe
 DG SANCO
 DG ENTR
 DigitalEurope
 EPEE (European Partnership for Energy and the Environment) 
 Eurocommerce
 European Federation of lighter manufacturers
 European Tyre & Rubber Manufacturers’ Association
 Fins Ministerie van werkgelegenheid en economie (TEM) 
 Het aantredende Litouwse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie - tweede 

halfjaar 2013
 Het Ierse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie - eerste halfjaar 2013
 LEGO, Nordic toys en TIE (Toy Industries Europe) 
 Orgalime
 VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau)
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Daarnaast heeft de IMCO-commissie op 29 mei 2013 nog een hoorzitting georganiseerd 
over het pakket "markttoezicht en productveiligheid" Voor de sprekerslijst en nadere 
informatie wordt verwezen naar de webpagina van de commissie.


