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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 de veiligheid van consumentenproducten en tot intrekking van Richtlijn 
87/357/EEG van de Raad en Richtlijn 2001/95/EG 
(COM(2013)0078 – C7-0042/2013 – 2013/0049(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Parlement en de Raad (COM(2013)0078),

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

– gezien artikel 294, lid 3, van het VWEU,

– 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 economische en monetaire zaken, de Commissie industrie, 
onderzoek en energie, de Commissie juridische zaken en de Commissie verzoekschriften 
(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 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Richtlĳn 2001/95/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 3 december 
2001 inzake algemene productveiligheid 
stelt de verplichting vast dat 
consumentenproducten veilig moeten zijn 

(1) Richtlĳn 2001/95/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 3 december 
2001 inzake algemene productveiligheid 
stelt de fundamentele verplichting vast 
voor producten op de interne markt dat 

                                               
1 Nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad.
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en de markttoezichtautoriteiten in de 
lidstaten maatregelen moeten treffen tegen 
gevaarlijke producten en tot dit doel 
informatie moeten uitwisselen via het 
systeem voor snelle uitwisseling van 
informatie (RAPEX) van de Gemeenschap. 
Richtlijn 2001/95/EG dient volledig te 
worden herzien om de toepassing ervan te 
verbeteren en consistentie te garanderen 
met de ontwikkelingen van de wetgeving 
van de Unie inzake markttoezicht, de 
verplichtingen van marktdeelnemers en 
normalisatie. Terwille van de duidelijkheid 
dient Richtlijn 2001/95/EG te worden 
ingetrokken en vervangen door de 
onderhavige verordening.

consumentenproducten veilig moeten zijn 
en de markttoezichtautoriteiten in de 
lidstaten doeltreffende maatregelen moeten 
treffen tegen gevaarlijke producten en tot 
dit doel informatie moeten uitwisselen via 
het systeem voor snelle uitwisseling van 
informatie (RAPEX) van de Gemeenschap. 
Richtlijn 2001/95/EG dient volledig te 
worden herzien om de toepassing ervan te 
verbeteren en consistentie te garanderen 
met de ontwikkelingen van de wetgeving 
van de Unie inzake markttoezicht, de 
verplichtingen van marktdeelnemers en 
normalisatie. Terwille van de duidelijkheid 
dient Richtlijn 2001/95/EG te worden 
ingetrokken en vervangen door de 
onderhavige verordening.

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Een verordening is het geschikte 
rechtsinstrument, aangezien hierbij 
duidelijke en gedetailleerde regels worden 
opgelegd die de lidstaten geen speelruimte 
laten voor een afwijkende omzetting. 
Bovendien garandeert een verordening dat 
de wettelijke verplichtingen tegelijkertijd 
in de gehele Unie ten uitvoer worden 
gelegd.

(2) Een verordening is het geschikte 
rechtsinstrument, aangezien hierbij 
duidelijke en gedetailleerde regels worden 
opgelegd die de lidstaten geen speelruimte 
laten voor een afwijkende omzetting en 
toepassing. Bovendien garandeert een 
verordening dat de wettelijke 
verplichtingen tegelijkertijd in de gehele 
Unie ten uitvoer worden gelegd.

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Deze verordening moet bijdragen aan 
de verwezenlijking van de doelstellingen
van artikel 169 VWEU. Meer bepaald 
moet zij het functioneren van de interne 
markt garanderen met betrekking tot 
consumentenproducten door uniforme 
regelgeving vast te stellen inzake de 
algemene veiligheidsverplichting, 
evaluatiecriteria en de verplichtingen van
de marktdeelnemers. In het licht van het
feit dat de voorschriften inzake 
markttoezicht, met inbegrip van 
voorschriften inzake RAPEX, zijn 
vastgesteld in Verordening (EU) nr. 
[…/…] [betreffende het markttoezicht op 
producten], die ook van toepassing is op
de producten die in deze verordening 
worden bestreken, zijn in deze 
verordening geen verdere bepalingen 
inzake markttoezicht of RAPEX 
noodzakelijk.

(3) Om een hoog niveau van 
consumentenbescherming te waarborgen
moet de Gemeenschap bijdragen tot de 
bescherming van de gezondheid en 
veiligheid van de consument. In dit 
opzicht is deze verordening essentieel om 
het fundamentele doel van een interne 
markt voor veilige producten te 
bewerkstelligen en tegelijkertijd bij te 
dragen tot het bereiken van de in artikel 
169 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (VWEU) 
vermelde doelstellingen.

Or. en

(Zie de formulering van overweging 4 van Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 3 december 2001 inzake algemene productveiligheid)

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Deze verordening beoogt meer 
bepaald het functioneren van de interne 
markt te garanderen met betrekking tot 
consumentenproducten door uniforme 
regelgeving vast te stellen inzake de 
algemene veiligheidsverplichting, 
evaluatiecriteria en de verplichtingen van 
de marktdeelnemers. Aangezien de 
voorschriften inzake markttoezicht, met 
inbegrip van de voorschriften inzake 
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RAPEX, zijn vastgesteld in Verordening 
(EU) nr. […/… van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende het 
markttoezicht op producten]* , zijn in deze 
verordening geen verdere bepalingen 
inzake markttoezicht of RAPEX 
noodzakelijk.
__________________
* PB: gelieve het nummer, de datum en de 
referentie van de verordening betreffende 
het markttoezicht op producten (COD 
2013/0048) in te voegen

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 ter) De veiligheid van de consument is 
sterk afhankelijk van een actieve 
handhaving van de Unie-voorschriften 
inzake productveiligheid. 
Markttoezichtactiviteiten op nationaal en 
Unie-niveau moeten continu worden 
verbeterd en moeten steeds doeltreffender 
zijn om tegemoet te komen aan de 
alsmaar veranderende uitdagingen van 
een mondiale markt en een complexer 
wordende toeleveringsketen. Falende 
systemen voor markttoezicht kunnen de 
concurrentie verstoren, de veiligheid van 
de consument in gevaar brengen en het 
vertrouwen van de burger in de interne 
markt ondermijnen. Daarom dienen de 
lidstaten om de toenemende 
doeltreffendheid van het markttoezicht en 
de overige handhavingsactiviteiten te 
waarborgen, systematisch te werk te gaan 
en dienen zij te zorgen voor openheid 
tegenover het publiek en de 
belanghebbende partijen.
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Or. en

(Zie de formulering van overweging 24 van Richtlijn 2001/95/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 3 december 2001 inzake algemene productveiligheid)

Motivering

Productveiligheid en markttoezicht moeten elkaar aanvullen om de eengemaakte markt te 
versterken. Er moeten dus strikte vereisten worden gesteld aan de markttoezichtactiviteiten en 
in de toekomst moet hieraan prioriteit worden gegeven.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Deze verordening bestrijkt in beginsel 
geen diensten. Om de bescherming van de 
gezondheid en veiligheid van de 
consumenten te verzekeren, dient de 
verordening echter van toepassing te zijn 
op producten die worden geleverd of 
aangeboden aan consumenten in de context 
van de verstrekking van diensten, met 
inbegrip van producten waarmee de 
consumenten direct in contact komen bij de 
verstrekking van de dienst in kwestie.
Uitrusting waarmee de consumenten zich 
voortbewegen of reizen en die door een 
dienstverlener bediend wordt, dient van 
het toepassingsgebied van deze 
verordening te worden uitgesloten, 
aangezien zij valt onder de 
veiligheidsverplichting van de verstrekte 
dienst.

(6) Deze verordening bestrijkt in beginsel 
geen diensten. Om de bescherming van de 
gezondheid en veiligheid van de 
consumenten te verzekeren, dient de 
verordening echter van toepassing te zijn 
op alle producten die worden gebruikt 
door, geleverd of aangeboden aan 
consumenten in de context van de 
verstrekking van diensten, met inbegrip 
van producten waarmee de consumenten 
direct in contact komen bij de verstrekking 
van de dienst in kwestie door een 
dienstverlener.

Or. en

Motivering

Omwille van de duidelijkheid werden de vrijstellingen naar amendement 8 verplaatst.
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Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Producten die uitsluitend voor 
beroepsmatig gebruik zijn ontworpen, 
maar later naar de consumentenmarkt 
zijn overgegaan, moeten aan de eisen van 
deze verordening voldoen, omdat zij 
wanneer zij onder redelijkerwijs te 
verwachten omstandigheden worden 
gebruikt, risico's voor de gezondheid en 
veiligheid van de consument kunnen 
opleveren.

Or. en

(Zie de formulering van overweging 10 van Richtlijn 2001/95/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 3 december 2001 inzake algemene productveiligheid)

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 ter) Uitrusting waarmee de 
consumenten zich voortbewegen of reizen 
en die door een dienstverlener wordt 
bediend, dient van het toepassingsgebied 
van deze verordening te worden 
uitgesloten, aangezien zij valt onder de 
veiligheidsverplichting van de verstrekte 
dienst.

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 quater (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 quater) Hoewel de veiligheid van 
producten bij de verstrekking van diensten 
in het toepassingsgebied van deze 
verordening valt, is Unie-wetgeving nog 
altijd noodzakelijk met betrekking tot 
algemene veiligheidsvoorschriften voor 
consumentendiensten, aangezien de 
veiligheid van consumentendiensten door 
geen enkele Unie-wetgeving wordt 
geregeld. Gezien de momenteel 
gefragmenteerde benadering van de 
veiligheid van consumentendiensten in de 
lidstaten moet de Commissie de 
haalbaarheid van de invoering van een 
horizontaal Unie-kader voor de veiligheid 
van consumentendiensten beoordelen en 
onderzoeken.

Or. en

Motivering

In de nabije toekomst moet de Commissie een wetgevend kader voor de veiligheid van 
consumentendiensten voorstellen, aangezien er momenteel mazen in de wetgeving zijn. Een 
uniforme verordening ter zake moet de opname van producten waarmee consumenten bij de 
verstrekking van een dienst in contact komen, in het toepassingsgebied van deze verordening, 
aanvullen.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Ondanks de ontwikkeling van 
sectorspecifieke harmonisatiewetgeving 
van de Unie waarmee ook 
veiligheidsaspecten van specifieke 
producten of productcategorieën worden 
bestreken, is het praktisch onmogelijk 
wetgeving op Unie-niveau aan te nemen 
voor alle bestaande of mogelijk te 
ontwikkelende consumentenproducten. Er 

(7) Ondanks de ontwikkeling van 
sectorspecifieke harmonisatiewetgeving 
van de Unie waarmee ook 
veiligheidsaspecten van specifieke 
producten of productcategorieën worden 
bestreken, is het praktisch onmogelijk 
wetgeving op Unie-niveau aan te nemen 
voor alle bestaande of mogelijk te 
ontwikkelende consumentenproducten. Er 
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is bijgevolg nog steeds behoefte aan een 
wettelijk kader van horizontale aard om 
lacunes op te vullen en de bescherming 
van de consument, daar waar deze elders 
niet is verzekerd, te garanderen, meer 
bepaald met het oog op een hoog niveau 
van bescherming van de veiligheid en 
gezondheid van de consumenten, als 
vereist bij artikel 114 en artikel 169 van 
het VWEU.

is bijgevolg nog steeds behoefte aan een
horizontaal wettelijk kader op brede basis 
dat deze producten bestrijkt en dat tevens 
leemten in bestaande of toekomstige 
specifieke wettelijke voorschriften 
aanvult, meer bepaald met het oog op een 
hoog niveau van bescherming van de 
veiligheid en gezondheid van de 
consumenten, als vereist bij artikelen 114, 
169 en 191 van het VWEU.

Or. en

(Zie de formulering van overweging 5 van Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 3 december 2001 inzake algemene productveiligheid)

Motivering

Deze verordening zal als veiligheidsnet blijven fungeren voor productveiligheid, zoals 
benadrukt in de richtlijn inzake algemene productveiligheid, wanneer zij van toepassing is als 
er geen specifiekere veiligheidsbepalingen zijn in de Unie-wetgeving en hierdoor de 
veiligheid van alle op de markt gebrachte producten garandeert.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Met betrekking tot de 
consumentenproducten die door deze 
verordening worden bestreken, dient het 
precieze toepassingsgebied van de 
verschillende onderdelen ervan duidelijk te 
worden afgebakend tegenover de 
sectorspecifieke harmonisatiewetgeving 
van de Unie. Daar waar de algemene 
verplichting inzake productveiligheid en 
daarmee verwante bepalingen op alle 
consumentenproducten van toepassing 
dienen te zijn, zouden de verplichtingen 
van de marktdeelnemers niet moeten 
gelden waar vergelijkbare verplichtingen 
reeds in de harmonisatiewetgeving van de 
Unie zijn opgenomen, zoals die in de Unie-
wetgeving inzake cosmetica, speelgoed, 

(8) Met betrekking tot de 
consumentenproducten die door deze 
verordening worden bestreken, dient het 
precieze toepassingsgebied van de 
verschillende onderdelen ervan duidelijk te 
worden afgebakend tegenover de 
sectorspecifieke harmonisatiewetgeving 
van de Unie. Daar waar de algemene 
verplichting inzake productveiligheid en 
daarmee verwante bepalingen in hoofdstuk 
I van deze verordening op alle 
consumentenproducten van toepassing 
dienen te zijn, zouden de verplichtingen 
van de marktdeelnemers niet moeten 
gelden waar vergelijkbare verplichtingen 
reeds in de harmonisatiewetgeving van de 
Unie zijn opgenomen, zoals die in de Unie-
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elektrische apparaten of bouwproducten. wetgeving inzake cosmetica, speelgoed, 
elektrische apparaten of bouwproducten.

Or. en

Motivering

Redactionele verduidelijking.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Het toepassingsgebied van deze 
verordening dient niet te worden beperkt 
tot enige verkoopmethode van 
consumentenproducten, en derhalve ook 
afstandsverkoop te omvatten.

(10) Het toepassingsgebied van deze 
verordening dient niet te worden beperkt 
tot enige verkoopmethode van 
consumentenproducten, en derhalve ook 
afstandsverkoop, zoals elektronische 
verkoop, te omvatten.

Or. en

(Zie de formulering van overweging 7 van Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 3 december 2001 inzake algemene productveiligheid)

Motivering

Verduidelijking om de opname van elektronische verkoop in het toepassingsgebied van deze 
verordening te benadrukken.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Gezien het aantal producten van 
derde landen die door consumenten 
online worden gekocht en misschien niet 
aan de Europese normen voldoen en zo de 
veiligheid en gezondheid van 
consumenten in gevaar brengen, moet de 
Commissie zich richten op de versterking 
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van het consumentenvertrouwen in 
elektronische handel via onderwijs en 
bewustmakingscampagnes. De Commissie 
moet eveneens nagaan of het mogelijk is 
een onlinebetrouwbaarheidskeurmerk in 
te voeren, waarmee de fabrikant op zijn 
website aangeeft dat hij op de hoogte is 
van de bepalingen en voorschriften van 
deze verordening.

Or. en

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Deze verordening dient van toepassing 
te zijn op tweedehandsproducten die in de 
loop van een handelsactiviteit opnieuw in 
de toeleveringsketen komen, met 
uitzondering van die 
tweedehandsproducten waarvoor de 
consument niet redelijkerwijze kan 
verwachten dat zij aan moderne 
veiligheidsnormen voldoen, zoals 
antiquiteiten.

(11) Deze verordening dient van toepassing 
te zijn op tweedehandsproducten die in de 
loop van een handelsactiviteit opnieuw in 
de toeleveringsketen komen, op 
voorwaarde dat zij als dusdanig op de 
markt werden gebracht, en op 
tweedehandsproducten die oorspronkelijk 
na de inwerkingtreding van deze 
verordening op de markt werden 
gebracht, en met uitzondering van die 
tweedehandsproducten waarvoor de 
consument niet redelijkerwijze kan 
verwachten dat zij aan moderne 
veiligheidsnormen voldoen, zoals 
antiquiteiten.

Or. en

Motivering

Er mag geen rechtsonzekerheid bestaan met betrekking tot de terugwerkende kracht van de 
wetgeving wat tweedehandsproducten betreft.



PR\941359NL.doc 15/58 PE513.309v01-00

NL

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Deze verordening dient tevens van 
toepassing te zijn op 
consumentenproducten die, al gaat het niet 
om levensmiddelen, op levensmiddelen 
gelijken en gemakkelijk met 
levensmiddelen kunnen worden verward, 
zodat consumenten, vooral kinderen, ze in 
de mond kunnen nemen, erop zuigen of ze 
inslikken, waardoor onder meer 
verstikking, vergiftiging, perforatie of 
obstructie van de slokdarm kan worden 
veroorzaakt. Tot dusver werden deze op 
voedsel lijkende producten gereguleerd bij 
Richtlijn 87/357/EEG van de Raad van 25 
juni 1987 inzake de onderlinge aanpassing 
van de wetgevingen van de lidstaten 
betreffende artikelen die door een 
misleidend uiterlijk een gevaar vormen 
voor de gezondheid of de veiligheid van de 
consument; welke richtlijn dient te worden 
ingetrokken.

(12) Deze verordening dient tevens van 
toepassing te zijn op 
consumentenproducten die, al gaat het niet 
om levensmiddelen, op levensmiddelen 
gelijken en gemakkelijk met 
levensmiddelen kunnen worden verward, 
zodat consumenten, vooral kinderen, ze in 
de mond kunnen nemen, erop zuigen of ze 
inslikken, waardoor onder meer 
verstikking, vergiftiging, perforatie of 
obstructie van de slokdarm kan worden 
veroorzaakt en het in de handel brengen, 
de invoer, de vervaardiging en de uitvoer 
van deze producten moeten dus worden 
verboden. Tot dusver werden deze op 
voedsel lijkende producten gereguleerd bij 
Richtlijn 87/357/EEG van de Raad van 25 
juni 1987 inzake de onderlinge aanpassing 
van de wetgevingen van de lidstaten 
betreffende artikelen die door een 
misleidend uiterlijk een gevaar vormen 
voor de gezondheid of de veiligheid van de 
consument; welke richtlijn dient te worden 
ingetrokken.

Or. en

Motivering

Aangezien Richtlijn 87/357/EEG betreffende artikelen die door een misleidend uiterlijk een 
gevaar vormen voor de gezondheid of de veiligheid van de consument door deze verordening 
wordt ingetrokken en de bepalingen ervan worden omgezet in aspecten voor de evaluatie van 
de veiligheid van producten (artikel 6, lid 1, onder e, van deze verordening), is het onduidelijk 
of het in de handel brengen, de invoer, de vervaardiging en de uitvoer van producten met een 
misleidend uiterlijk verboden blijven. Door dit amendement blijft het verbod zoals in Richtlijn 
87/357/EEG in deze verordening bestaan.
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Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) Het voorzorgsbeginsel, zoals 
vastgesteld in artikel 191, lid 2, van het 
VWEU, en afgebakend in onder andere de 
Mededeling van de Commissie over het 
voorzorgsbeginsel van 2 februari 2000, is 
een fundamenteel beginsel voor de 
productveiligheid en voor de veiligheid 
van consumenten en bij de beoordeling 
van de veiligheid van een product moet 
ermee gepast rekening worden gehouden.

Or. en

(Zie de Mededeling van de Commissie over het voorzorgsbeginsel van 2 februari 2000, 
(COM(2000)1))

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 ter) Het voorzorgsbeginsel speelt een 
fundamentele rol in de Unie-rechtspraak 
over consumentenbescherming. Het 
beginsel moet in het bijzonder worden 
geïnterpreteerd in het licht van het arrest 
van het Gerecht van eerste aanleg 
(Tweede kamer - uitgebreid) van 26 
november 2002 in de gevoegde zaken T-
74/00 en anderen, Artegodan GmbH en 
anderen tegen Commissie van de 
Europese Gemeenschappen1, waarin werd 
vastgelegd dat hoewel het 
voorzorgsbeginsel in het Verdrag enkel 
met betrekking tot het milieubeleid wordt 
vermeld, het een ruimere toepassingssfeer 
heeft en moet worden toegepast teneinde 
een hoog niveau van bescherming van de 
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gezondheid, de consumenten en het 
milieu te waarborgen.
_____________
1 [2002] ECR II-04045

Or. en

(Zie het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 26 november 2002 in de gevoegde 
zaken T-74/00, T-76/00, T-83/00 tot T-85/00, T-132/00, T-137/00 en T-141/00)

Motivering

In het arrest van de gevoegde zaken T-74/00 en anderen wordt benadrukt, namelijk in 
paragrafen 181-186, dat het voorzorgsbeginsel een horizontaal beginsel is dat ook van 
toepassing is buiten het milieubeleid.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 quater) In deze verordening moet 
rekening worden gehouden met de 
zogenaamde "voor kinderen 
aantrekkelijke producten" die door hun 
ontwerp op een of andere manier lijken op 
een ander voorwerp dat algemeen wordt 
erkend als aantrekkelijk of bestemd voor 
het gebruik door kinderen. Met het begrip 
"voor kinderen aantrekkelijke producten" 
moet vooral rekening worden gehouden 
bij de beoordeling van de veiligheid van 
een product.

Or. en

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 quinquies (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 quinquies) Bij de beoordeling van de 
veiligheid van een product moet speciale 
aandacht worden besteed aan de vraag of 
het product al dan niet letsels heeft 
veroorzaakt die worden opgenomen in de 
pan-Europese letseldatabank, zoals 
vastgesteld in Verordening (EU) nr. 
[…/… van het Europees Parlement en de 
Raad betreffende het markttoezicht op 
producten]*.
_______________
* PB: gelieve het nummer, de datum en de 
referentie van de verordening betreffende 
het markttoezicht op producten (COD 
2013/0048) in te voegen.

Or. en

Motivering

De oprichting van een pan-Europese letseldatabank moet worden opgenomen in de 
toekomstige verordening betreffende het markttoezicht op producten (COM(2013)75).

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Om overlappingen in de 
veiligheidsvoorschriften en conflicten met 
andere wetgeving van de Unie te 
vermijden, wordt een product dat conform 
is aan een sectorspecifieke 
harmonisatiewetgeving van de Unie met 
betrekking tot de gezondheid en veiligheid 
van personen, ook geacht veilig te zijn 
volgens deze verordening.

(14) Om overlappingen in de 
veiligheidsvoorschriften en conflicten met 
andere wetgeving van de Unie te 
vermijden, wordt een product dat conform 
is aan een sectorspecifieke 
harmonisatiewetgeving van de Unie met 
betrekking tot de gezondheid en veiligheid 
van personen, ook geacht veilig te zijn 
volgens deze verordening, op voorwaarde 
dat er gepast rekening wordt gehouden 
met het voorzorgsbeginsel.

Or. en
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Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Uit ervaring blijkt dat de CE-
markering aan consumenten de verkeerde 
indruk geeft dat het product door de 
autoriteiten is goedgekeurd als veilig voor 
de consument. Door de CE+-markering, 
waarmee wordt aangegeven dat het 
product werd getest door een 
geaccrediteerde, onafhankelijke derde 
partij die bevoegd is om de veiligheid van 
het specifieke product te beoordelen, en 
voldoet aan de in deze verordening 
vastgestelde veiligheidsvoorschriften, 
wordt verduidelijkt dat de fabrikant met 
de oorspronkelijke CE-markering 
conformiteit aangeeft. De CE+-markering 
moet duidelijk aan de consumenten 
aangeven dat het product door een 
bevoegd orgaan veilig is bevonden en 
moet worden beschouwd als een 
aanvulling op de huidige CE-markering.

Or. en

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Marktdeelnemers moeten volgens de 
plaats die zij innemen in de 
toeleveringsketen, verantwoordelijk zijn 
voor de conformiteit van producten, 
teneinde een hoog niveau van bescherming 
van de gezondheid en veiligheid van de 
consumenten te garanderen.

(15) Marktdeelnemers moeten volgens de 
plaats die zij innemen in de 
toeleveringsketen, verantwoordelijk zijn 
voor de conformiteit van producten, 
teneinde een hoog niveau van bescherming 
van de gezondheid en veiligheid van de 
consumenten te garanderen. In dit verband 
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moet er overeenstemming zijn met de 
bepalingen met betrekking tot de 
verplichtingen van marktdeelnemers van 
Besluit nr. 768/2008/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 9 juli 2008 
betreffende een gemeenschappelijk kader 
voor het verhandelen van producten1, 
aangezien dit gelijke voorwaarden zal 
scheppen tussen de verplichtingen voor 
marktdeelnemers die onderhevig zijn aan 
geharmoniseerde wetgeving en diegene 
die onderhevig zijn aan niet-
geharmoniseerde wetgeving in deze 
verordening.
_____________
1 PB L 218 van 13.8.2008, blz. 82.

Or. en

Motivering

Door een strikte overeenstemming met de bepalingen met betrekking tot de verplichtingen van 
marktdeelnemers zijn enkel redactionele veranderingen nodig aan de bepalingen hierover in 
deze verordening om de bepalingen van het besluit zo duidelijk mogelijk te omzetten.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) De fabrikanten moeten 
waarborgen dat de producten die zij op de 
markt brengen, zijn ontworpen en 
vervaardigd overeenkomstig de 
veiligheidsvoorschriften van deze 
verordening. Om de verplichtingen van de 
fabrikanten te verduidelijken en de eraan 
verbonden administratieve lasten tot een 
minimum te beperken moet de Commissie 
een Unie-methodologie van de risico-
evaluatie van producten opstellen en 
gebruiksvriendelijke elektronische 
instrumenten voor risicoanalyse creëren. 
De methodologie moet voortbouwen op de 
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beste praktijken en inbreng van 
belanghebbenden en een efficiënt 
instrument voor risico-evaluatie vormen 
dat de fabrikanten kunnen gebruiken 
tijdens het ontwerpen van hun producten.

Or. en

Motivering

In het meerjarenplan van de Commissie bij het voorstel voor een verordening betreffende de 
veiligheid van consumentenproducten wordt voorzien in een gemeenschappelijke aanpak van 
risico-evaluatie. Om de methodologie ten volle te benutten moeten de fabrikanten worden 
verplicht de methodologie in het ontwerp van hun producten te integreren. De Commissie 
moet een elektronisch instrument voor risicoanalyse ter beschikking stellen van 
marktdeelnemers en markttoezichtautoriteiten.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) De distributeur moet waarborgen 
dat de fabrikant en de importeur hun 
verplichtingen hebben vervuld, hij moet 
de aanduiding op het product of op de 
verpakking nagaan van de naam, het 
handelsmerk of het adres waar de 
fabrikant en de importeur kunnen worden 
gecontacteerd, en het partij- of 
serienummer van de fabrikant 
aanbrengen of een ander element op het 
product ter identificatie van het product. 
De distributeur moet niet elk product 
afzonderlijk controleren tenzij de 
distributeur van mening is dat de 
fabrikant of de importeur hun 
verplichtingen niet hebben vervuld.

Or. en

(Zie de formulering van het document van de Commissie "Richtlijn 2009/48/EG betreffende 
de veiligheid van speelgoed - een leidraad" van 11 september 2011, blz. 146)
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Motivering

Er moet worden benadrukt dat de distributeurs niet elk product afzonderlijk moeten 
controleren. Via deze overweging worden de bepalingen over de verplichtingen van de 
distributeurs uitgelegd zonder de formulering van het artikel in kwestie te veranderen.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Overweging 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 bis) De mondialisering, de 
toenemende outsourcing en de groeiende 
internationale handel zorgen ervoor dat 
meer producten op markten in de hele 
wereld worden verhandeld en in dit 
verband is nauwe samenwerking tussen 
de mondiale regelgevers en andere 
belanghebbenden op het gebied van de 
veiligheid van consumentenproducten 
essentieel om de uitdagingen aan te 
pakken die de complexe aanvoerketens en 
de grotere omvang van het handelsverkeer 
met zich meebrengen. De Commissie moet 
meer bepaald worden aangemoedigd het 
begrip "veiligheid van het ontwerp" van 
producten te verbeteren door bilaterale 
samenwerking met de 
markttoezichtautoriteiten van derde 
landen.

Or. en

(Zie de formulering van paragraaf 10 van de Resolutie van het Europees Parlement van 8 
maart 2011 over de herziening van de richtlijn inzake algemene productveiligheid en 

markttoezicht (2010/2085(INI))

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Overweging 20 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 ter) De bestaande 
traceerbaarheidssystemen en 
identificatieprocedures moeten 
daadwerkelijk worden gehandhaafd en 
verbeterd. In dit verband zijn evaluaties 
en beoordelingen omtrent het gebruik van 
bestaande technologieën noodzakelijk.

Or. en

(Zie de formulering van paragraaf 23 van de Resolutie van het Europees Parlement van 8 
maart 2011 over de herziening van de richtlijn inzake algemene productveiligheid en 

markttoezicht (2010/2085(INI))

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Overweging 20 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 quater) Om de traceerbaarheid in de 
toekomst te verbeteren moet de Commissie 
onderzoeken hoe de toepassing van 
specifieke volg- en traceertechnologieën 
en echtheidscontroletechnologieën kan 
worden vergemakkelijkt. Bij dat 
onderzoek moeten de beoordeelde 
technologieën onder andere de veiligheid 
van consumentenproducten waarborgen, 
de traceermechanismen verbeteren en 
voorkomen dat op de marktdeelnemers 
onnodige administratieve lasten worden 
geplaatst om zo te voorkomen dat de 
kosten hiervan worden afgewend op de 
consumenten.

Or. en
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Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Overweging 20 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 quinquies) Om te bepalen voor welke 
producten de marktdeelnemers die deze 
producten op de markt brengen en 
beschikbaar stellen, een traceersysteem 
moeten oprichten of vervoegen, moet de 
Commissie eerst en vooral rekening 
houden met de aard van het letsel 
waarvoor het was opgenomen in de pan-
Europese letseldatabank en het aantal 
kennisgevingen in het RAPEX-systeem 
alsmede de ernst van de gemelde risico's. 
Bovendien moet de Commissie relevante 
belanghebbenden betrekken, meer 
bepaald het Europees forum voor 
markttoezicht, zoals vastgesteld in 
Verordening (EU) nr. […/… van het 
Europees Parlement en de Raad 
betreffende het markttoezicht op 
producten]*.
____________
* PB: gelieve het nummer, de datum en de 
referentie van de verordening betreffende 
het markttoezicht op producten (COD 
2013/0048) in te voegen.

Or. en

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Overweging 20 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 sexies) Voortbouwend op de 
oprichting van nationale 
productcontactpunten, zoals vastgelegd in 
Verordening (EG) nr. 764/2008 van het 
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Europees Parlement en de Raad van 9 juli 
2008 tot vaststelling van procedures voor 
de toepassing van bepaalde nationale 
technische voorschriften op goederen die 
in een andere lidstaat rechtmatig in de 
handel zijn gebracht1 moeten deze 
productcontactpunten fungeren als 
informatiecentra in de lidstaten waar de 
marktdeelnemers bijstand en opleiding 
kunnen krijgen over voorschriften en 
wetgeving inzake productveiligheid.
__________________
1 PB L 218 van 13.8.2008, blz. 21.

Or. en

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) De oorsprongsvermelding is een 
aanvulling bij de fundamentele 
traceerbaarheidsvereisten betreffende de 
naam en het adres van de fabrikant. De
aanduiding van het land van oorsprong
helpt meer in het bijzonder de plaats van 
fabricage vast te stellen in al die gevallen 
waarin de fabrikant niet kan worden 
opgespoord of het opgegeven adres 
verschilt van de eigenlijke plaats van 
fabricage. Dergelijke informatie kan de 
taak van de markttoezichtautoriteiten 
vergemakkelijken om het product tot de 
eigenlijke plaats van fabricage te traceren 
en contact mogelijk te maken met de 
autoriteiten in het land van oorsprong in 
het kader van de bilaterale of multilaterale 
samenwerking inzake de veiligheid van 
consumentenproducten voor het treffen van 
geëigende vervolgmaatregelen.

(21) De oorsprongsvermelding is een
noodzakelijke aanvulling bij de in deze 
verordening vastgelegde fundamentele 
traceerbaarheidsvereisten betreffende de 
naam en het adres van de fabrikant.
Bovendien helpt de aanduiding van het 
land van oorsprong de plaats van fabricage 
vast te stellen in al die gevallen waarin de 
fabrikant niet kan worden opgespoord, het 
opgegeven adres verschilt van de eigenlijke 
plaats van fabricage, de naam en het adres 
van de fabrikant ontbreekt of omdat het 
adres zich op de verpakking bevond die 
niet kan worden gevonden. Dergelijke 
informatie kan de taak van de 
markttoezichtautoriteiten vergemakkelijken 
om het product tot de eigenlijke plaats van 
fabricage te traceren en contact mogelijk te 
maken met de autoriteiten in het land van 
oorsprong in het kader van de bilaterale of 
multilaterale samenwerking inzake de 
veiligheid van consumentenproducten voor 
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het treffen van geëigende 
vervolgmaatregelen.

Or. en

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) De aanduiding van de oorsprong 
van het product maakt het de 
consumenten makkelijker informatie over 
de toeleveringsketen te krijgen, waardoor 
hun bewustzijnsniveau wordt verhoogd. 
Wanneer ingevolge de verplichtingen van 
marktdeelnemers de naam van de 
fabrikant wordt aangeduid, bestaat meer 
bepaald het risico dat de consumenten 
worden misleid aangezien de aanduiding 
van de fabrikant de consumenten niet 
noodzakelijk in staat stelt te bepalen wat 
de plaats van fabricage is. De aanduiding 
van de oorsprong is dus het enige middel 
op basis waarvan de consumenten kunnen 
bepalen wat het land van fabricage is.

Or. en

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Overweging 21 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 ter) In verschillende rechtsgebieden 
van de handelspartners van de Unie is de 
aanduiding van de oorsprong verplicht bij 
de etikettering van producten en 
douaneaangiften. De invoering van de 
aanduiding van de oorsprong 
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overeenkomstig deze verordening brengt 
de Unie op een lijn met het 
internationalehandelsstelsel. Aangezien 
het voorschrift inzake de aanduiding van 
de oorsprong op alle, geïmporteerde of 
niet-geïmporteerde, niet-
voedingsproducten van toepassing is op 
het grondgebied van de Unie, voldoet het 
bovendien aan de 
internationalehandelsverplichtingen van 
de Unie.

Or. en

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Overweging 30 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30 bis) Sancties voor inbreuken op deze 
verordening moeten worden bestemd voor 
de financiering van de 
markttoezichtautoriteiten van de 
betrokken lidstaat, die een sanctie oplegt 
aan een marktdeelnemer.

Or. en

Motivering

Bovendien moeten de bepalingen van de sancties worden gestroomlijnd met de goedgekeurde 
bepalingen van de toekomstige verordening inzake markttoezicht (COM(2013)75).

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Overweging 30 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30 ter) Wegens de gefragmenteerde en 
verschillende niveaus van de sancties in 
de lidstaten moet worden onderzocht of 
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het mogelijk is op gecoördineerde wijze 
sancties, met inbegrip van hoge sancties, 
in te voeren voor marktdeelnemers die 
opzettelijk gevaarlijke of niet-conforme 
producten op de interne markt brengen. 
Gevallen waarin producten worden 
verboden, moeten zoveel mogelijk worden 
bekend gemaakt om meer zichtbaarheid te 
geven aan grenscontroles en 
markttoezicht en criminele 
marktdeelnemers af te schrikken.

Or. en

(Zie de formulering van paragraaf 4 van de Resolutie van het Europees Parlement van 8 
maart 2011 over de herziening van de richtlijn inzake algemene productveiligheid en 

markttoezicht (2010/2085(INI))

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Deze verordening stelt voorschriften vast 
voor de veiligheid van 
consumentenproducten die binnen de Unie 
in de handel worden gebracht of op de 
markt worden aangeboden.

Deze verordening stelt voorschriften vast 
voor de veiligheid van 
consumentenproducten die binnen de Unie 
in de handel worden gebracht of op de 
markt worden aangeboden. Het doel van 
deze verordening is ervoor te zorgen dat 
de op de markt gebrachte producten veilig 
zijn.

Or. en

(Zie de formulering van artikel 1 van Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 3 december 2001 inzake algemene productveiligheid)

Motivering

Het doel van deze verordening moet altijd een veilige eengemaakte markt zijn.
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Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – paragraaf 3 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) uitrusting waarmee de consumenten 
zich voortbewegen of reizen en die door 
een dienstverlener bediend wordt in de 
context van dienstverlening aan de 
consumenten;

(h) uitrusting waarmee de consumenten 
reizen en die door een dienstverlener 
bediend wordt in de context van 
dienstverlening aan de consumenten;

Or. en

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De hoofdstukken II tot en met IV van 
deze verordening zijn niet van toepassing 
op producten waarvoor voorschriften 
gelden inzake de bescherming van de 
menselijke gezondheid en veiligheid uit 
harmonisatiewetgeving van de Unie of op 
grond van dergelijke wetgeving.

4. De hoofdstukken II en III van deze 
verordening zijn niet van toepassing op 
producten waarvoor voorschriften gelden 
die zijn vastgelegd in 
harmonisatiewetgeving van de Unie of 
conform hiermee. Ten aanzien van 
producten waarvoor krachtens de Unie-
wetgeving specifieke 
veiligheidsvoorschriften gelden, is deze 
richtlijn alleen van toepassing wat de 
aspecten risico's en risicocategorieën 
betreft die niet onder die voorschriften 
vallen.

Or. en

Motivering

Deze verordening zal als veiligheidsnet blijven fungeren voor productveiligheid, zoals 
benadrukt in de richtlijn inzake algemene productveiligheid, wanneer zij van toepassing is als 
er geen meer specifieke veiligheidsbepalingen zijn in de Unie-wetgeving en hierdoor de 
veiligheid van alle op de markt gebrachte producten garandeert.
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Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) "veilig product": een product dat bij 
normale of redelijkerwijs te verwachten 
gebruiksomstandigheden, ook wat
gebruiksduur en eventueel indienststelling, 
installatie en onderhoudseisen betreft, geen 
enkel risico oplevert, dan wel slechts 
beperkte risico's die verenigbaar zijn met 
het gebruik van het product en vanuit het 
oogpunt van een hoog beschermingsniveau 
voor de gezondheid en de veiligheid van 
personen, aanvaardbaar worden geacht;

(1) "veilig product": een product dat bij 
normale of redelijkerwijs te verwachten 
gebruiksomstandigheden, ook wat 
gebruiksduur en eventueel indienststelling, 
installatie en onderhoudseisen betreft, geen 
enkel risico oplevert, dan wel slechts 
beperkte risico's die verenigbaar zijn met 
het gebruik van het product en vanuit het 
oogpunt van een hoog beschermingsniveau 
voor de gezondheid en de veiligheid van 
personen, aanvaardbaar worden geacht en 
in overeenstemming zijn met het 
voorzorgsbeginsel;

Or. en

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) "gevaarlijk product": een product 
dat niet beantwoordt aan de definitie van 
"veilig product" van punt 1;

Or. en

(Zie de formulering van artikel 2, onder c, van Richtlijn 2001/95/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 3 december 2001 inzake algemene productveiligheid)

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 17
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) "ernstig risico": een risico dat snelle 
interventie en vervolgcontrole vereist, ook 
in gevallen waar de gevolgen eventueel 
niet onmiddellijk zijn.

(17) "ernstig risico": een risico, 
blootstelling aan een risico, noodgeval of 
gevaar, ook in gevallen waar de gevolgen 
eventueel niet onmiddellijk zijn, waarbij 
snel ingrijpen van de overheid is vereist.

Or. en

(Zie de formulering van artikel 2, onder d, van Richtlijn 2001/95/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 3 december 2001 inzake algemene productveiligheid)

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) "dienst": elke economische 
activiteit, anders dan in loondienst, die 
gewoonlijk tegen vergoeding geschiedt, 
zoals bedoeld in artikel 57 van het 
VWEU;

Or. en

(Zie de formulering in Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 
12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt, PB L 376 van 27.12.2006, 

blz. 36)

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 bis
Verbod op het in de handel brengen, de 

invoer, de vervaardiging en de uitvoer van 
producten met een misleidend uiterlijk

De lidstaten nemen alle noodzakelijke 
maatregelen om het in de handel brengen, 
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de invoer, de vervaardiging en de uitvoer 
te verbieden van producten die, hoewel 
geen levensmiddelen, op levensmiddelen 
gelijken, en daarmee gemakkelijk zouden 
kunnen worden verward vanwege zijn 
vorm, reuk, kleur, voorkomen, 
verpakking, etikettering, volume, omvang 
of andere kenmerken.

Or. en

(Zie de formulering van de Richtlijn van de raad van 25 juni 1987 inzake de onderlinge 
aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende artikelen die door een misleidend 

uiterlijk een gevaar vormen voor de gezondheid of de veiligheid van de consument)

Motivering

Aangezien Richtlijn 87/357/EEG betreffende artikelen die door een misleidend uiterlijk een 
gevaar vormen voor de gezondheid of de veiligheid van de consument door deze verordening 
wordt ingetrokken en de bepalingen ervan worden omgezet in aspecten voor de evaluatie van 
de veiligheid van producten (artikel 6, lid 1, onder e, van deze verordening), is het onduidelijk 
of het in de handel brengen, de invoer, de vervaardiging en de uitvoer van producten met een 
misleidend uiterlijk verboden blijven. Door dit amendement blijft het verbod zoals in Richtlijn 
87/357/EEG in deze verordening bestaan.

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het vermoeden van veiligheid belet de 
markttoezichtautoriteiten echter niet 
maatregelen te nemen krachtens 
bepalingen van Verordening (EU) nr. 
[…/… van het Europees Parlement en de 
Raad betreffende het markttoezicht op 
producten]* als er nieuw bewijs is dat het 
product, ondanks de conformiteit of 
overeenstemming, een risico vormt.
___________
* PB: gelieve het nummer, de datum en de 
referentie van de verordening betreffende 
het markttoezicht op producten (COD 
2013/0048) in te voegen.
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Or. en

(Zie de formulering van artikel 13, lid 3, van het voorstel voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad betreffende het markttoezicht op producten (COM(2013)75)

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aspecten voor de evaluatie van de
veiligheid van producten

Aspecten voor de evaluatie van de
naleving van de algemene 
veiligheidsvoorschriften van producten

Or. en

Motivering

De evaluatie van producten in deze verordening is een evaluatie van de naleving van de 
voorschriften van het product, niet een evaluatie van de veiligheid als een algemene definitie.

Amendement 45

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij ontstentenis van 
harmonisatiewetgeving van de Unie, van 
Europese normen of van gezondheids- en 
veiligheidsvoorschriften van de nationale 
wetgeving van de lidstaat waar het product 
op de markt wordt aangeboden, als bedoeld 
in artikel 5, onder a), b), en c), wordt voor 
de evaluatie van de veiligheid van een 
product rekening gehouden met de 
volgende aspecten, met name:

1. Bij ontstentenis van 
harmonisatiewetgeving van de Unie, van 
Europese normen of van gezondheids- en 
veiligheidsvoorschriften van de nationale 
wetgeving van de lidstaat waar het product 
op de markt wordt aangeboden, als bedoeld 
in artikel 5, onder a), b), en c), wordt voor 
de evaluatie van de veiligheid van een 
product door de marktdeelnemers en de 
markttoezichtautoriteiten van de lidstaten
rekening gehouden met het 
voorzorgsbeginsel zoals vastgelegd in 
artikel 191, lid 2, van het VWEU en de 
volgende aspecten, met name:

Or. en
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Amendement 46

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de categorieën consumenten die bij het 
gebruik van het product risico's lopen, in 
het bijzonder kwetsbare consumenten;

d) de categorieën consumenten die bij het 
gebruik van het product risico's lopen, in 
het bijzonder kwetsbare consumenten zoals 
kinderen, ouderen, gehandicapten, 
rekening houdend met de kwetsbaarheid 
wegens specifieke productcategorieën;

Or. en

Motivering

De bredere definitie van kwetsbare consumenten is overgenomen van overweging 13 van deze 
verordening.

Amendement 47

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) het uiterlijke voorkomen van het 
product, en in het bijzonder wanneer een 
product, hoewel geen levensmiddel, op een
levensmiddel gelijkt, en daarmee 
gemakkelijk zou kunnen worden verward 
vanwege zijn vorm, reuk, kleur, 
voorkomen, verpakking, etikettering, 
volume, omvang of andere kenmerken.

e) het uiterlijke voorkomen en de 
kenmerken van het product, de verpakking
en presentatie aan consumenten of andere 
kopers. Dit bevat mogelijk misleidend 
uiterlijk voorkomen, in het bijzonder 
wanneer een product, dat niet is ontworpen 
voor het gebruik door kinderen, op een of 
andere manier lijkt op een ander voorwerp 
dat algemeen wordt erkend als 
aantrekkelijk of bestemd voor het gebruik 
door kinderen, door zijn ontwerp of
kenmerken.

Or. en

(Zie de formulering van Besluit van de Commissie 2008/357/EG, L 120, 7.5.2008, blz. 11)
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Motivering

Voor kinderen aantrekkelijke producten moeten worden opgenomen in een alomvattend Unie-
wetgevingskader. Het is de bedoeling deze specificaties en kenmerken altijd in overweging te 
nemen in de evaluatie van de veiligheid van producten.

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) de veiligheid die de consument 
redelijkerwijs mag verwachten op het vlak 
van aard, samenstelling en het 
voorgenomen gebruik;

Or. en

Motivering

Verandering van de volgorde van de andere aspecten die in overweging moeten worden 
genomen om te evalueren of aan de veiligheidsvoorschriften is voldaan.

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter a ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a ter) het voorzorgsbeginsel;

Or. en

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g bis) als het product, de categorieën of 
groepen producten letsels hebben 
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veroorzaakt die worden opgenomen in de 
pan-Europese letseldatabank, zoals 
vastgesteld in Verordening (EU) nr.
[…/… van het Europees Parlement en de 
Raad betreffende het markttoezicht op 
producten]*.
_____________
* PB: gelieve het nummer, de datum en de 
referentie van de verordening betreffende 
het markttoezicht op producten (COD 
2013/0048) in te voegen.

Or. en

Motivering

De oprichting van een pan-Europese letseldatabank moet worden opgenomen in de 
toekomstige verordening betreffende het markttoezicht op producten (COM(2013)75).

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) de veiligheid die de consument 
redelijkerwijs mag verwachten.

Schrappen

Or. en

Motivering

Verandering van de volgorde van de andere aspecten die in overweging moeten worden 
genomen om te evalueren of aan de veiligheidsvoorschriften is voldaan.

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6 bis
CE+-markering



PR\941359NL.doc 37/58 PE513.309v01-00

NL

1. De CE+-markering wordt uitsluitend 
aangebracht door de fabrikant of zijn 
gemachtigde.
2. De CE+-markering wordt uitsluitend 
aangebracht op consumentenproducten 
die vallen onder deze verordening en 
wordt op geen enkel ander product 
aangebracht.
3. Door de CE+-markering aan te 
brengen of te hebben aangebracht geeft 
de fabrikant aan dat het product werd 
getest door een geaccrediteerd orgaan dat 
bevoegd is om de veiligheid van het 
specifieke product te beoordelen, en 
voldoet aan de in deze verordening 
vastgestelde veiligheidsvoorschriften.
4. De CE+-markering is de enige 
markering waarmee wordt aangegeven 
dat het product werd getest en als een 
veilig product wordt beschouwd.
5. Op producten mogen geen merktekens, 
tekens of opschriften worden aangebracht 
die derden kunnen misleiden omtrent de 
betekenis of de vorm van de CE+-
markering. Op de producten mogen wel 
andere merktekens worden aangebracht, 
mits dit niet ten koste gaat van de 
zichtbaarheid, de leesbaarheid en de 
betekenis van de CE+-markering.
6. De lidstaten zorgen voor een juiste 
toepassing van het stelsel voor de CE+-
markering en nemen passende 
maatregelen tegen oneigenlijk gebruik 
van het merkteken. De lidstaten voorzien 
ook in sancties voor inbreuken, 
waaronder mogelijk strafrechtelijke 
sancties voor ernstige inbreuken. Deze 
sancties moeten evenredig zijn met de 
ernst van de overtreding en voldoende 
afschrikkend zijn om oneigenlijk gebruik 
tegen te gaan.

Or. en
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Motivering

De CE-markering geeft de consumenten de indruk dat het product veilig is. De CE-markering 
is echter enkel een aanduiding van de fabrikant dat hij de verantwoordelijkheid neemt voor de 
conformiteit van het product met alle toepasselijke voorschriften van de relevante wetgeving. 
De voorgestelde CE+-markering is een aanvulling op de CE-markering en hiermee wordt 
aangegeven dat het gemarkeerde product door een geaccrediteerde onafhankelijke derde 
partij werd getest en veilig werd bevonden door een bevoegd orgaan.

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Overeenkomstig de mogelijke risico's 
van een product stellen de fabrikanten een 
technische documentatie op. De technische 
documentatie omvat in voorkomend geval
het volgende:

4. Overeenkomstig de mogelijke risico's 
van een product stellen de fabrikanten een 
technische documentatie op. De technische 
documentatie omvat het volgende:

Or. en

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 20 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen waarin de aspecten worden 
gespecificeerd die de fabrikant moet 
onderzoeken bij de analyse van de 
mogelijke risico's, met inbegrip van de 
vorm van de in punt b) van de eerste 
subparagraaf van dit lid bedoelde analyse. 
Bij de vaststelling van deze handelingen 
houdt de Commissie rekening met 
bestaande instrumenten voor 
risicoanalyse om de lasten voor de 
fabrikanten tot een minimum te beperken, 
met inbegrip van beste praktijken van 
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fabrikanten.

Or. en

Motivering

Het amendement heeft betrekking op veiligheid van het ontwerp en verplicht de fabrikanten zo 
vroeg mogelijk in de ontwerpfase van het product een grondige risicoanalyse uit te voeren. 
De Commissie wordt verzocht bestaande, reeds beschikbare instrumenten te gebruiken en in 
het bijzonder verband te leggen met het werk dat wordt ondernomen in het kader van het 
meerjarenplan om een algemene risicoanalyse voor producten op te richten.

Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 8 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De fabrikanten garanderen dat hun 
product vergezeld gaat van instructies en 
veiligheidsinformatie die zijn opgesteld in 
een taal die door de consumenten 
gemakkelijk kan worden begrepen, zoals 
vastgesteld door de lidstaat waar het 
product op de markt wordt aangeboden, 
behalve wanneer het product veilig kan 
worden gebruikt zoals door de fabrikant is 
bedoeld, zonder dergelijke instructies en 
veiligheidsinformatie.

8. De fabrikanten garanderen dat hun 
product vergezeld gaat van instructies en 
veiligheidsinformatie die zijn opgesteld in 
een taal die door de consumenten 
gemakkelijk kan worden begrepen, zoals 
vastgesteld door de lidstaat waar het 
product op de markt wordt aangeboden.

Or. en

Motivering

Het geschrapte deel van de zin maakt geen deel uit van artikel R2, lid 7, van Besluit 
nr. 768/2008/EG.

Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Fabrikanten die van mening zijn of 
redenen hebben om aan te nemen dat een 

9. Fabrikanten die van mening zijn of 
redenen hebben om aan te nemen dat een 
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door hen in de handel gebracht product niet 
veilig is of anderszins niet conform is met 
deze verordening, nemen onmiddellijk de 
nodige corrigerende maatregelen om het 
product conform te maken of zo nodig uit 
de handel te nemen of terug te roepen. 
Bovendien brengen fabrikanten, indien het 
product niet veilig is, de bevoegde 
markttoezichtautoriteiten van de lidstaten 
waar zij het product op de markt hebben 
aangeboden, hiervan onmiddellijk op de 
hoogte, waarbij zij in het bijzonder de 
risico's voor de gezondheid en de 
veiligheid en alle genomen corrigerende 
maatregelen uitvoerig beschrijven.

door hen in de handel gebracht product niet 
veilig is of anderszins niet conform is met 
deze verordening, nemen onmiddellijk de 
nodige corrigerende maatregelen om het 
product conform te maken of zo nodig uit 
de handel te nemen of terug te roepen en 
de consumenten die door de niet-
conformiteit van het product risico lopen, 
gepast en doeltreffend te waarschuwen.
Bovendien brengen fabrikanten, indien het 
product niet veilig is, de bevoegde 
markttoezichtautoriteiten van de lidstaten 
waar zij het product op de markt hebben 
aangeboden, hiervan onmiddellijk op de 
hoogte, waarbij zij in het bijzonder de 
risico's voor de gezondheid en de 
veiligheid en alle genomen corrigerende 
maatregelen uitvoerig beschrijven.

Or. en

(Zie de formulering van artikel 5, lid 1, onder b, van Richtlijn 2001/95/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 3 december 2001 inzake algemene productveiligheid)

Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9 bis. Waarschuwingen die bepalend zijn 
voor het besluit om het product te kopen, 
zoals die waarin de minimum- en 
maximumleeftijd of het minimum- en 
maximumgewicht voor gebruikers is 
vermeld, en andere belangrijke 
waarschuwingen staan op de verpakking 
van het product of zijn anderszins 
duidelijk zichtbaar voor de consument 
voordat hij tot aankoop overgaat, ook als 
de aankoop online gebeurt.

Or. en
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Motivering

Consumenteninformatie moet worden versterkt, vooral met betrekking tot onlineaankopen 
waarbij het voor consumenten moeilijk is specifieke informatie van een product en op de 
verpakking te controleren.

Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De importeurs garanderen dat het 
product vergezeld gaat van instructies en 
veiligheidsinformatie die zijn opgesteld in 
een taal die door de consumenten 
gemakkelijk kan worden begrepen, zoals 
vastgesteld door de lidstaat waar het 
product op de markt wordt aangeboden, 
behalve wanneer het product veilig kan 
worden gebruikt zoals door de fabrikant is 
bedoeld, zonder dergelijke instructies en 
veiligheidsinformatie.

4. De importeurs garanderen dat het 
product vergezeld gaat van instructies en 
veiligheidsinformatie die zijn opgesteld in 
een taal die door de consumenten 
gemakkelijk kan worden begrepen, zoals 
vastgesteld door de lidstaat waar het 
product op de markt wordt aangeboden.

Or. en

Motivering

Het geschrapte deel van de zin maakt geen deel uit van artikel R4, lid 4, van Besluit 
nr. 768/2008/EG.

Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De importeurs houden voor een periode 
van tien jaar na de datum waarop het 
product in de handel is gebracht, de 
technische documentatie ervan bij en 
stellen deze op hun verzoek ter 
beschikking van de 
markttoezichtautoriteiten.

8. De importeurs houden voor een periode 
van tien jaar na de datum waarop het 
product in de handel is gebracht, de 
technische documentatie ter beschikking 
van de markttoezichtautoriteiten en zorgen 
ervoor dat documentatie op verzoek aan 
die autoriteiten kan worden verstrekt.
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Or. en

(Zie de formulering van artikel R4, lid 8, van 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)

Motivering

Dit is om op een lijn te brengen met artikel R4, lid 8, van het besluit.

Amendement 60

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Waarschuwingen die bepalend zijn 
voor het besluit om het product te kopen, 
zoals die waarin de minimum- en 
maximumleeftijd of het minimum- en 
maximumgewicht voor gebruikers is 
vermeld, en andere belangrijke 
waarschuwingen staan op de 
consumentenverpakking of zijn 
anderszins duidelijk zichtbaar voor de 
consument voordat hij tot aankoop 
overgaat, ook als de aankoop online 
gebeurt.

Or. en

Motivering

Consumenteninformatie moet worden versterkt, vooral met betrekking tot onlineaankopen 
waarbij het voor consumenten moeilijk is specifieke informatie van een product en op de 
verpakking te controleren.

Amendement 61

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) slechts een beperkt aantal goed 
geïdentificeerde producten is niet veilig;

Schrappen
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Or. en

Amendement 62

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de oorzaak van het risico van het 
product is van dien aard dat de kennis 
ervan geen nuttige informatie is voor de 
autoriteiten of het publiek.

Schrappen

Or. en

Motivering

Het is bijna onmogelijk te bepalen wat "nuttige informatie voor de autoriteiten of het publiek" 
is.

Amendement 63

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie wordt gemachtigd 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 20 tot vaststelling 
van de producten, categorieën of groepen 
producten waarvoor, vanwege hun geringe 
risico, de informatie als bedoeld in 
artikel 8, lid 7, en artikel 10, lid 3, niet 
dient te worden aangebracht op het product 
zelf.

3. De Commissie wordt gemachtigd 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 20 tot vaststelling 
van de producten, categorieën of groepen 
producten waarvoor, vanwege hun geringe
risico, de informatie als bedoeld in 
artikel 8, lid 7, en artikel 10, lid 3, niet 
dient te worden aangebracht op het product 
zelf. Deze gedelegeerde handelingen 
worden voldoende vóór de 
inwerkingtreding van deze verordening 
vastgesteld.

Or. en

Motivering

De marktdeelnemers moeten redelijk op voorhand weten op welke producten artikel 13 van 
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toepassing is.

Amendement 64

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Traceerbaarheid van producten Traceerbaarheid van bepaalde producten

Or. en

Motivering

Deze toevoeging is noodzakelijk omdat het voorgestelde traceerbaarheidssysteem enkel van 
toepassing is op specifieke producten of productcategorieën.

Amendement 65

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 15 bis
Productveiligheidscontactpunten

1. De lidstaten wijzen op hun grondgebied 
productveiligheidscontactpunten aan en 
delen de contactgegevens daarvan mee 
aan de andere lidstaten en aan de 
Commissie.
2. De Commissie stelt een lijst van 
productveiligheidscontactpunten op, werkt 
deze regelmatig bij en maakt die bekend 
in het Publicatieblad van de Europese 
Unie. De Commissie maakt deze 
informatie ook toegankelijk via een 
website.

Or. en

(Zie de formulering van artikel 9 van Verordening (EG) nr. 764/2008 van het Europees 
Parlement en de Raad van 9 juli 2008 tot vaststelling van procedures voor de toepassing van 

bepaalde nationale technische voorschriften op goederen die in een andere lidstaat 
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rechtmatig in de handel zijn gebracht)

Motivering

Het werkgebied van de productcontactpunten moet worden uitgebreid door opleidingen over 
wetgeving inzake productveiligheid en de uitwisseling van informatie tussen industriesectoren 
en de marktdeelnemers te vergemakkelijken.

Amendement 66

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 15 ter
Taken van 

productveiligheidscontactpunten
1. De productveiligheidscontactpunten 
verstrekken op verzoek van onder meer 
een marktdeelnemer of een bevoegde 
autoriteit van een andere lidstaat de 
volgende informatie:
a) de technische voorschriften die op het 
grondgebied waar de 
productveiligheidscontactpunten gevestigd 
zijn, van toepassing zijn op een specifiek 
producttype, informatie omtrent de vraag 
of, krachtens de wetgeving van hun 
lidstaat, ten aanzien van het producttype 
een vereiste van voorafgaande machtiging 
geldt en informatie over het beginsel van 
wederzijdse erkenning zoals vastgelegd in 
Verordening (EG) nr. 764/2008 en de 
toepassing van die verordening op het 
grondgebied van die lidstaat;
b) de contactgegevens van de bevoegde 
autoriteiten in die lidstaat, door middel 
waarvan deze rechtstreeks bereikt kunnen 
worden, met inbegrip van de gegevens 
betreffende de instanties die 
verantwoordelijk zijn voor het toezicht op 
de uitvoering van de betrokken technische 
voorschriften op het grondgebied van die 
lidstaat;
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c) de rechtsmiddelen die op het 
grondgebied van die lidstaat in het 
algemeen beschikbaar zijn in het geval 
van een geschil tussen de bevoegde 
instanties en een marktdeelnemer.
2. De productveiligheidscontactpunten 
beantwoorden alle in lid 1 bedoelde 
verzoeken binnen vijftien werkdagen na 
ontvangst van het verzoek.
3. Een productveiligheidscontactpunt in 
de lidstaat waar de betrokken 
marktdeelnemer het product in kwestie 
rechtmatig in de handel heeft gebracht, 
kan aan de marktdeelnemer of de 
bevoegde autoriteit bedoeld in artikel 6 
van Verordening (EG) nr. 764/2008 enige 
relevante informatie of opmerkingen 
verstrekken.
4. In het kader van de 
productveiligheidscontactpunten richten 
de lidstaten bureaus op ter 
vergemakkelijking van opleidingen over 
wetgeving inzake productveiligheid en 
voorschriften in het algemeen en de 
uitwisseling van informatie tussen 
industriesectoren om de opleiding van de 
marktdeelnemers over voorschriften 
inzake productveiligheid te ondersteunen.
5. De productveiligheidscontactpunten 
mogen geen vergoeding in rekening 
brengen voor het verstrekken van de in lid 
1 bedoelde informatie.

Or. en

(Zie de formulering van artikel 10 van Verordening (EG) nr. 764/2008 van het Europees 
Parlement en de Raad van 9 juli 2008 tot vaststelling van procedures voor de toepassing van 

bepaalde nationale technische voorschriften op goederen die in een andere lidstaat 
rechtmatig in de handel zijn gebracht)

Motivering

Het werkgebied van de productcontactpunten moet worden uitgebreid door opleidingen over 
wetgeving inzake productveiligheid en de uitwisseling van informatie tussen industriesectoren 
en de marktdeelnemers te vergemakkelijken.
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Amendement 67

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor bepaalde producten, categorieën 
of groepen producten die, gezien hun 
specifieke kenmerken of de specifieke
voorwaarden voor distributie en gebruik, 
een aanzienlijk risico voor de gezondheid 
en de veiligheid van personen kunnen 
vormen, kan de Commissie van de 
marktdeelnemers die deze producten in de 
handel brengen en aanbieden, eisen een 
traceerbaarheidssysteem in te stellen of 
erbij aan te sluiten.

1. Voor producten die in het RAPEX-
systeem worden opgenomen voor het 
vormen van een aanzienlijk risico voor de 
gezondheid en de veiligheid van personen 
of in de pan-Europese letseldatabank,
zoals vastgesteld in Verordening (EU) nr. 
[…/… van het Europees Parlement en de 
Raad betreffende het markttoezicht op 
producten]*, of voor producten waarvan,
gezien hun specifieke kenmerken of de 
specifieke voorwaarden voor distributie en 
gebruik, wordt geoordeeld dat zij een 
aanzienlijk risico voor de gezondheid en de 
veiligheid van personen kunnen vormen, 
kan de Commissie van de marktdeelnemers 
die deze producten in de handel brengen en 
aanbieden, eisen een 
traceerbaarheidssysteem in te stellen of 
erbij aan te sluiten.

______________
* PB: gelieve het nummer, de datum en de 
referentie van de verordening betreffende 
het markttoezicht op producten (COD 
2013/0048) in te voegen.

Or. en

Motivering

Een herhaaldelijke opname in het RAPEX-systeem of in de pan-Europese letseldatabank is 
een duidelijke aanwijzing dat speciale traceerbaarheidsmaatregelen noodzakelijk zijn voor de 
specifieke productgroep en de Commissie moet bevoegd worden om de nodige maatregelen te 
nemen na de raadpleging van belanghebbenden. Door producten op te nemen die nog niet in 
het RAPEX-systeem zijn opgenomen, wordt de Commissie bevoegd de nodige maatregelen te 
nemen zonder te moeten wachten op een RAPEX-kennisgeving.
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Amendement 68

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) tot vaststelling van de producten, 
categorieën of groepen producten die een 
aanzienlijk risico voor de gezondheid en de 
veiligheid van personen kunnen vormen, 
als bedoeld in lid 1;

a) tot vaststelling van de producten die in 
het RAPEX-systeem of in de pan-
Europese letseldatabank worden 
opgenomen en de producten, categorieën 
of groepen producten waarvan wordt 
geoordeeld dat zij een aanzienlijk risico 
voor de gezondheid en de veiligheid van 
personen kunnen vormen, als bedoeld in lid 
1;

Or. en

Motivering

Een herhaaldelijke opname in het RAPEX-systeem of in de pan-Europese letseldatabank is 
een duidelijke aanwijzing dat speciale traceerbaarheidsmaatregelen noodzakelijk zijn voor de 
specifieke productgroep en de Commissie moet bevoegd worden om de nodige maatregelen te 
nemen na de raadpleging van belanghebbenden. Door producten op te nemen die nog niet in 
het RAPEX-systeem zijn opgenomen, wordt de Commissie bevoegd de nodige maatregelen te 
nemen zonder te moeten wachten op een RAPEX-kennisgeving.

Amendement 69

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt het verzoek als 
bedoeld in de eerste alinea vast bij 
uitvoeringsbesluit. Die 
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 
overeenkomstig de in artikel 19, lid 3, 
bedoelde onderzoeksprocedure.

De Commissie stelt het verzoek als 
bedoeld in de eerste alinea vast bij 
uitvoeringsbesluit na raadpleging van alle 
relevante belanghebbenden alsmede het 
krachtens artikel 19, lid 1, opgerichte 
comité. Die uitvoeringshandelingen 
worden vastgesteld overeenkomstig de in 
artikel 19, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure.

Or. en
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(Zie de formulering van artikel 10, lid 2, van Richtlijn 1025/2012/EG van het Europees
Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 betreffende Europese normalisatie)

Motivering

Belanghebbenden en sectorale deskundigen worden, zoals bepaald in 1025/2012/EG 
betreffende Europese normalisatie, geraadpleegd wanneer de Commissie om Europese 
normen verzoekt.

Amendement 70

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Indien een lidstaat of het Europees 
Parlement van oordeel is dat een Europese 
norm als bedoeld in artikel 16 niet volledig 
voldoet aan de verwachte vereisten en aan 
het algemene veiligheidsvoorschrift dat is 
neergelegd in artikel 4, stelt de lidstaat of 
het Europees Parlement de Commissie met 
een gedetailleerde verklaring daarvan in 
kennis, waarop de Commissie besluit:

1. Indien een lidstaat of het Europees 
Parlement van oordeel is dat een Europese 
norm als bedoeld in artikel 16 niet volledig 
voldoet aan de verwachte vereisten en aan 
het algemene veiligheidsvoorschrift dat is 
neergelegd in artikel 4, stelt de lidstaat of 
het Europees Parlement de Commissie met 
een gedetailleerde verklaring daarvan in 
kennis, waarop de Commissie besluit, na 
raadpleging van het krachtens artikel 19, 
lid 1, opgerichte comité:

Or. en

(Zie de formulering van artikel 11, lid 1, van Richtlijn 1025/2012/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 betreffende Europese normalisatie)

Motivering

De sectorale deskundigen van de lidstaten moeten worden betrokken wanneer de Commissie 
een besluit neemt met betrekking tot bezwaren tegen een geharmoniseerde norm.

Amendement 71

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De sancties waarvan sprake in lid 1 
houden rekening met de omvang van de 

2. De sancties waarvan sprake in lid 1
houden rekening met de omzet van de 
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ondernemingen en meer bepaald met de 
situatie van kleine en middelgrote 
ondernemingen. De sancties kunnen 
worden vermeerderd indien de betrokken 
marktdeelnemer al vroeger een 
vergelijkbare inbreuk heeft gepleegd en 
voor ernstige inbreuken kan ook in 
strafrechtelijke sancties worden voorzien.

ondernemingen. De sancties kunnen 
worden vermeerderd indien de betrokken 
marktdeelnemer al vroeger een 
vergelijkbare inbreuk heeft gepleegd en 
voor ernstige inbreuken kan ook in 
strafrechtelijke sancties worden voorzien.

Or. en

Motivering

Als de sancties rekening houden met de omvang van de ondernemingen, worden malafide 
handelaars niet afgeschrikt omdat herhaaldelijke inbreuken, die een ernstig gevolg hebben 
voor de veiligheid van producten in de eengemaakte markt, makkelijk door kleine 
ondernemingen kunnen worden gedaan.

Amendement 72

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De sancties worden bestemd voor de 
financiering van de 
markttoezichtactiviteiten van de betrokken 
lidstaat.

Or. en

Amendement 73

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – 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 

Uiterlijk ... * 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, meer bepaald 
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doelstellingen heeft bereikt, meer bepaald 
inzake een betere bescherming van de 
consumenten tegen onveilige producten, 
rekening houdend met de gevolgen voor 
ondernemingen en meer bepaald voor 
kleine en middelgrote ondernemingen.

inzake een betere bescherming van de 
consumenten tegen onveilige producten
overeenkomstig artikel 4 van deze 
verordening, rekening houdend met de 
gevolgen voor ondernemingen en meer 
bepaald voor kleine en middelgrote 
ondernemingen. In dit verslag worden 
onder andere de gevolgen en interacties 
van Verordening (EU) nr. 1025/2012 met 
deze verordening beoordeeld.
_____________
* PB: Gelieve de datum in te voegen: vijf 
jaar na datum van toepassing van deze 
verordening.

Or. en

Amendement 74

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk ... * evalueert de Commissie of 
het mogelijk is op gecoördineerde wijze 
een sanctiestelsel in te voeren voor 
marktdeelnemers die opzettelijk 
gevaarlijke of niet-conforme producten op 
de interne markt brengen en zendt zij een 
verslag naar het Europees Parlement en 
de Raad.
______________
* PB: Gelieve de datum in te voegen: vijf 
jaar na datum van toepassing van deze 
verordening.

Or. en
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Amendement 75

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Artikelen 9 en 10 van Verordening 
(EG) nr. 764/2008 worden ingetrokken 
met ingang van …*.

_______
* PB: Gelieve de datum van toepassing 
van deze verordening in te lassen.

Or. en

Motivering

De intrekking is een gevolg van de oprichting van de productveiligheidscontactpunten in deze 
verordening.
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TOELICHTING

Inleiding

Op 13 februari 2013 deed de Commissie haar voorstel voor een verordening betreffende de 
veiligheid van consumentenproducten te midden van een lange en vermoeiende crisis voor de 
Europese consumenten en ondernemingen. Het voorstel komt terecht in een debat tussen 
regelgeving en vereenvoudiging van Unie-wetgeving.

De rapporteur wenst een degelijk antwoord te geven op dit fundamenteel en eeuwigdurend 
debat. Vanuit dit standpunt heeft een goedfunctionerende eengemaakte markt zonder twijfel 
nood aan twee fundamentele componenten: veiligheid voor de consumenten en eerlijke 
voorwaarden voor de ondernemingen. Alleen via regelgeving en voorschriften kan de 
veiligheid van de consument worden gegarandeerd. Alleen met veilige producten kan de 
consument worden aangemoedigd om meer producten op de eengemaakte markt te kopen. 
Productveiligheid is essentieel om een goedfunctionerende eengemaakte markt te garanderen 
en hierdoor groei voor Europese ondernemingen en welvaart in de Unie te vergemakkelijken.

In het algemeen is de rapporteur verheugd over het voorstel van de Commissie aangezien het 
in grote delen nauw aansluit bij de Resolutie van het Europees Parlement van 8 maart 2011 
over de herziening van de richtlijn inzake algemene productveiligheid en markttoezicht1. De 
verordening betreffende de veiligheid van consumentenproducten raakt aan een groot deel van 
de eengemaakte markt. Zoals de Commissie in haar effectbeoordeling2 heeft vastgesteld, 
bedroeg het volume van de intra-EU handel van consumentenproducten – zowel 
geharmoniseerde als niet-geharmoniseerde – tussen 2008 en 2010 bijna 1 triljoen. 

Niettemin voelen de Europese consumenten zich niet veilig wanneer zij op de eengemaakte 
markt handelen. Volgens een door Eurobarometer in 2012 uitgevoerde enquête van de 
Commissie vond 27% van de consumenten dat een aanzienlijk aantal van de niet-
voedingsproducten voor consumenten op de eengemaakte markt onveilig waren3. 

Bovendien blijkt uit het jaarverslag 2012 over de werking van het systeem voor de snelle 
uitwisseling van gegevens over gevaren bij het gebruik van verbruiks- en gebruiksartikelen 
(RAPEX) dat het aantal aanmeldingen van producten in het RAPEX-systeem is toegenomen 
met 26% ten opzichte van 20114. Een deel van de toename wordt ongetwijfeld veroorzaakt
door een verbetering van de markttoezichtactiviteiten in de lidstaten, maar de hoeveelheid 
gevaarlijke producten op de eengemaakte markt neemt zonder twijfel ook toe.

                                               
1 Resolutie van het Europees Parlement van 8 maart 2011 over de herziening van de richtlijn inzake algemene 
productveiligheid en markttoezicht (2010/2085(INI)).
2 Werkdocument van de diensten van de Commissie, effectbeoordeling, pakket productveiligheid en 
markttoezicht, SWD(2013) 33 definitief, blz. 9.
3 Jaarverslag 2012 over de werking van het systeem voor de snelle uitwisseling van gegevens over gevaren bij 
het gebruik van verbruiks- en gebruiksartikelen (RAPEX), blz. 42.
4 Jaarverslag 2012 over de werking van het systeem voor de snelle uitwisseling van gegevens over gevaren bij 
het gebruik van verbruiks- en gebruiksartikelen (RAPEX), hoofdstuk II.
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De rapporteur vindt dit onaanvaardbaar omdat een gebrek aan vertrouwen in de eengemaakte 
markt de groei en welvaart in de Unie in het algemeen hindert. Een essentiële sleutel om dit 
probleem op te lossen is via een goedfunctionerend, door deze verordening opgericht stelsel 
voor productveiligheid.

Horizontale kwesties

De verordening betreffende de veiligheid van consumentenproducten als algemeen 
veiligheidsnet
Voor de rapporteur is het enorm belangrijk dat deze verordening als veiligheidsnet voor 
productveiligheid zal blijven fungeren. In de huidige wetgeving, de richtlijn inzake algemene 
productveiligheid1, wordt benadrukt dat deze van toepassing is als er geen specifiekere 
veiligheidsbepalingen zijn in de Unie-wetgeving en hierdoor de veiligheid van alle op de 
markt gebrachte producten garandeert. 

Door de huidige bepalingen af te stemmen op deze verordening zal de verordening 
betreffende de veiligheid van consumentenproducten een overkoepelende functie hebben om 
bovenvermelde leemte te dichten. Daarom legt de rapporteur vast dat de verordening als een 
horizontaal wettelijk kader op brede basis zal fungeren om producten te bestrijken die al 
bestaan of kunnen worden ontwikkeld en ook om leemten op te vullen.

De herinvoering van het voorzorgbeginsel
Een veiligheidsnet voor Unie-wetgeving inzake producten moet in efficiënte 
veiligheidsvoorschriften voorzien. De rapporteur is echter van mening dat het 
commissievoorstel één belangrijke tekortkoming bevat: de verwijzing naar het 
voorzorgbeginsel in de richtlijn inzake algemene productveiligheid2 bij de beoordeling van 
mogelijke risico's van producten werd geschrapt.

De rapporteur vindt dat hierdoor een verkeerd signaal wordt gezonden naar de consumenten, 
de marktdeelnemers en de markttoezichtautoriteiten. Het voorzorgsbeginsel zoals vastgelegd 
in artikel 191, lid 2, van het VWEU moet echter opnieuw worden ingevoerd om ervoor te 
zorgen dat fundamentele veiligheidsaspecten echt in overweging worden genomen bij de 
beoordeling van de veiligheid van een product.

Door het voorzorgbeginsel opnieuw in te voeren benadrukt de rapporteur dat dit horizontaal 
beginsel en deze fundamentele hoeksteen voor de veiligheid van producten en voor de 
veiligheid van consumenten moet worden behouden.

Strikte overeenstemming met het nieuwe wetgevingskader
Een van de belangrijkste innovaties in het voorstel van de Commissie betreffende de 
veiligheid van consumentenproducten is de overeenstemming van de verplichtingen van de 
marktdeelnemers krachtens Besluit nr. 768/2008/EG3 met deze verordening. Dit is een 
                                               
1 Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 december 2001 inzake algemene 
productveiligheid.
2 Artikel 8, lid 2, en overweging 1 van Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 
3 december 2001 inzake algemene productveiligheid.
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.
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innovatie aangezien het besluit, als onderdeel van het nieuwe wetgevingskader, tot nog toe 
alleen in overeenstemming werd gebracht met geharmoniseerde Unie-wetgeving, terwijl 
hoofdstuk II van deze verordening alleen geldt voor niet-geharmoniseerde producten.

De rapporteur vindt samenhang in de Unie-wetgeving met betrekking tot de verplichtingen 
van de marktdeelnemers cruciaal. Daarom wordt de overeenstemming van het besluit met 
deze verordening zo strikt mogelijk gehouden door te trachten de formulering van de reeds in 
het besluit ingevoerde en in deze verordening omgezette bepalingen niet te wijzigen.

Meer nadruk op veiligheid van het ontwerp
De productveiligheid zal altijd de verantwoordelijkheid van de fabrikanten zijn. De garantie 
dat fabrikanten in de ontwerpfase automatisch rekening houden met de veiligheid van het 
product kan een grote impact hebben op de veiligheid van producten op de markt, waardoor 
kan worden bespaard op middelen voor markttoezicht.

De rapporteur vraagt de Commissie een gebruiksvriendelijke en doeltreffende manier te 
ontwikkelen waarmee marktdeelnemers de eventuele risico's van het product kunnen 
beoordelen alvorens het op de markt te brengen.

Voornaamste voorstellen
Naast de vier bovenvermelde horizontale kwesties focust de rapporteur op de volgende 
voornaamste voorstellen:

Kwetsbare consumenten
Speciale aandacht moet worden besteed aan kwetsbare consumenten op de eengemaakte 
markt. Bij de beoordeling van de veiligheid van een product is de kwetsbaarheid van de 
consument een belangrijke factor om te bepalen of het veilig is of niet. Bovendien vindt de 
rapporteur dat bij de beoordeling van de veiligheid van een product rekening moet worden 
gehouden met het begrip "voor kinderen aantrekkelijke producten". 

Land van oorsprong
In het voorstel van de Commissie wordt een voorschrift ingevoerd voor de aanduiding van de 
oorsprong op het product of op de verpakking. De rapporteur behoudt het voorstel zoals in 
artikel 7 omdat het essentieel is om de traceerbaarheid voor de markttoezichtautoriteiten te 
verbeteren, de transparantie van de toeleveringsketen te verhogen en daardoor het vertrouwen 
van de consumenten in de eengemaakte markt te versterken.

CE+-markering
De CE-markering geeft de consumenten de indruk dat het product veilig is. De CE-markering 
is echter enkel een aanduiding van de fabrikant dat hij de verantwoordelijkheid neemt voor de 
conformiteit van het product met alle toepasselijke voorschriften van de relevante wetgeving. 
De rapporteur stelt voor een nieuwe CE+-markering in te voeren om aan te geven dat het 
gemarkeerde product door een geaccrediteerde onafhankelijke derde partij werd getest en 
veilig werd bevonden door een bevoegd orgaan. De nieuwe CE+-markering is dus een 
aanvulling op de huidige CE-markering.

Trans-Atlantische dialoog
Samenwerking met de productveiligheids- en markttoezichtautoriteiten van de Verenigde 
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Staten is cruciaal om de huidige stand van zaken en het wettelijk stelsel in de Unie te 
verbeteren. Via geformaliseerde samenwerking, dialoog en de uitwisseling van beste 
praktijken kan de Unie leren van de VS op het vlak van betere en efficiëntere wetgeving. 
Vóór de termijn voor indiening van amendementen op dit verslag zal de rapporteur een 
dialoog aangaan met vertegenwoordigers van de Amerikaanse overheid en zal zij mogelijk op 
dat moment amendementen indienen op de trans-Atlantische dialoog.

Productveiligheidscontactpunten
In Verordening (EG) nr. 764/2008 tot vaststelling van procedures voor de toepassing van 
bepaalde nationale technische voorschriften op goederen die in een andere lidstaat rechtmatig 
in de handel zijn gebracht worden in elke lidstaat productcontactpunten opgericht om 
marktdeelnemers te informeren over de regels inzake wederzijdse erkenning zoals vastgelegd 
in die verordening. De rapporteur vindt echter dat het werkgebied van deze 
productcontactpunten moet worden uitgebreid door opleidingen over wetgeving inzake 
productveiligheid en de uitwisseling van informatie tussen industriesectoren en de 
marktdeelnemers te vergemakkelijken.

Sancties
Boetes en sancties moeten worden gestroomlijnd en moeten worden bestemd zodat malafide 
handelaars de meerderheid van de kosten van de markttoezichtautoriteiten betalen. Vandaag 
betalen de belastingbetalers de prijs voor markttoezicht in de Unie. In de toekomst zijn 
sancties cruciaal om malafide handelaars te ontmoedigen zich op de eengemaakte markt te 
begeven en zijn zij proportioneel en billijk.

Onlineaankopen
Ten slotte, gezien het aantal producten van derde landen die door consumenten online worden 
gekocht en misschien niet aan de Europese veiligheidsvoorschriften en -normen voldoen en 
zo de veiligheid en gezondheid van consumenten in gevaar brengen, benadrukt de rapporteur 
dat de Commissie zich moet richten op de versterking van het consumentenvertrouwen in 
elektronische handel via onderwijs en bewustmakingscampagnes.
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BIJLAGE – LIJST VAN INGEDIENDE VOORSTELLEN DOOR BELANGHEBBENDEN

Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid
De volgende lijst van belanghebbenden is samengesteld op basis van vergaderingen, e-mails 
en standpunten sinds januari 2010 tot de termijn voor dit ontwerpverslag in juni 2013.

Er moet worden opgemerkt dat de lijst niet alomvattend is. Het is vrij moeilijk om alle soorten 
belangenbehartiging ten aanzien van de rapporteur tijdens deze legislatuur weer te geven. 
Bovendien heeft de rapporteur sinds 2008 in het Europees Parlement over productveiligheid 
gewerkt. Er zijn dus veel inspiratiebronnen en deze zijn moeilijk in hun geheel te vatten.

De ambitie van de rapporteur is echter met deze lobbyafdruk op een open manier te tonen 
waar de inspiratie voor dit ontwerpverslag vandaan komt.

Lijst van belanghebbenden
 ANEC
 BEUC
 BUSINESSEUROPE
 CEN-CENELEC
 CEOC International
 Confederatie van de Deense industrie
 Deense Kamer van Koophandel
 Deense Consumentenraad
 Deense Autoriteit voor veiligheidstechnologie
 Deense Normenstichting
 DG SANCO
 Europees Vakbondsinstituut
 Eurocommerce
 Europees Economisch en Sociaal Comité
 European Tyre & Rubber Manufacturers’ Association
 Aanstaande Litouwse voorzitterschap van de Raad van de EU van het najaar 2013
 Ierse voorzitterschap van de Raad van de EU van het voorjaar 2013
 Mr Jean-Philippe MONTFORT, partner bij MayerBrown
 LEGO en TIE (Toy Industries Europe) 
 Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH)
 Orgalime
 Permanente Vertegenwoordiging van Oostenrijk bij de Europese Unie
 Permanente Vertegenwoordiging van Denemarken bij de Europese Unie
 Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden bij de Europese 

Unie
 Mr Torben RAHBEK, onafhankelijk consultant
 TÜV
 UL DEMKO
 de Amerikaanse Commissie veiligheid consumentenproducten 
 VELUX Denemarken 
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 De rapporteur heeft op 4 juni 2013 een ontbijtdebat georganiseerd in samenwerking met 
BUSINESSEUROPE en BEUC. Voor de deelnemerslijst, gelieve contact op te nemen met 
het kantoor van de rapporteur.


