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BEKNOPTE MOTIVERING

Het vrije verkeer van veilige, legale en niet vervalste consumentenproducten is een van de 
hoekstenen van de Europese Unie. Dit is de essentiële pijler voor het functioneren van de 
interne markt die de consument het vertrouwen kan teruggeven dat momenteel ontbreekt 
omdat de consument als gevolg van een Europees rechtsvacuüm niet het recht heeft de 
herkomst te kennen van de door hem aangeschafte producten.

Onderliggend voorstel heeft ten doel het normatieve kader inzake industriële niet-
voedingsproducten voor consumenten te verduidelijken en daarbij rekening te houden met de 
bevoegdheden van de marktdeelnemers en de nationale autoriteiten. Voor marktdeelnemers en 
nationale autoriteiten is een harmonisatie nodig van regels, controles en de interpretatie en 
toepassing van de bestaande normen. Gebrek aan harmonisatie leidt momenteel tot ernstige 
belemmering van de doeltreffendheid van het markttoezicht en bijgevolg tot hogere kosten 
voor Europese ondernemingen.

De tekst van de verordening is ambitieus en omvat een serie verplichtingen voor producenten, 
importeurs en distributeurs die tot doel hebben te garanderen dat de benodigde informatie 
steeds duidelijk leesbaar is voor de consument, al blijven er nog enkele kwesties bestaan ten 
aanzien van de toepassing van deze verplichtingen.

De rapporteur is positief over het feit dat in het voorstel tot een verordening het 
toepassingsgebied van de verordening duidelijk wordt omschreven. Het gaat om industriële 
niet-voedingsproducten bestemd voor consumenten waarvoor de veiligheidsvoorschriften 
horizontaal van toepassing zijn. De rapporteur is van mening dat de verplichting tot 
traceerbaarheid van een product van essentieel belang is teneinde illegale en oneerlijke 
commerciële activiteiten te vermijden of te beperken. Deze verplichting valt binnen de 
controle van de hele toeleveringsketen die bij veel Europese ondernemingen al is ingesteld in 
antwoord op eisen die de markt stelt.

De verplichte aanduiding van de oorsprong van de producten wordt toegevoegd aan de 
basiseisen ten aanzien van traceerbaarheid en doet deze eisen beter tot hun recht komen omdat 
zij niet alleen de taak van toezichthoudende autoriteiten vereenvoudigt bij het achterhalen van 
de plaats van fabricage, maar ook de contacten bevordert met de autoriteiten van het land van 
oorsprong van het product in het kader van de bilaterale of multilaterale samenwerking op het 
gebied van veiligheid. Het is zeker niet misleidend wanneer de consument bij zijn keuze weet 
in welk land een product gemaakt is. Dit is zelfs essentiële informatie voor wie wil weten wat 
de duurzaamheid is van een product in termen van sociale standaarden, milieustandaarden, 
productstandaarden en de kwaliteit en de veiligheid van het product zelf. Er is pas sprake van 
een vrije keuze als de consument in staat is kennis te nemen van alle criteria die nuttig zijn om 
een bewuste aanschaf te doen. Dit gebeurt al in vele landen, partnerlanden van de EU en 
concurrenten op commercieel gebied, waar al sinds de jaren twintig strengere regels gelden 
ten aanzien van de oorsprong, regels die verplicht gesteld zijn voor alle goederen, ook 
goederen die zijn geproduceerd in Europa en in die landen wordt geïmporteerd. Voorbeelden 
daarvan zijn onder meer de Verenigde Staten, Mexico, Canada en Japan.  
Informatie betekent veiligheid en de veiligheid van informatie is van belang voor zowel de 
gezondheid van de consumenten als voor de industriële ontwikkeling in Europa.
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Toch plaatst de rapporteur vraagtekens bij de aard van het risico zoals deze wordt uitgedrukt 
in de tekst van de verordening: het blijft onduidelijk of de verplichtingen ten aanzien van 
traceerbaarheid zonder onderscheid van toepassing zijn op alle niet geharmoniseerde 
producten of dat, om de evenredigheid te waarborgen, producten met een zeer laag 
risiconiveau of producten die al binnen de werkingssfeer van andere richtlijnen en 
verordeningen vallen hiervan moeten worden uitgesloten.
Wat betreft de vereenvoudiging van de wetgeving zou het opportuun zijn de werkingssfeer 
van deze verordening uit te breiden tot alle niet geharmoniseerde producten en alleen de 
voedingssector hiervan uit te zonderen.

De rapporteur is bovendien van mening dat de procedures, de strengheid en de timing 
waarmee de lidstaten het recht op strafbaarstelling van overtreding van de verordening 
toepassen, aanzienlijk moeten worden verduidelijkt en afgebakend.  Er zou dus moeten 
worden vastgesteld welke gemeenschappelijke minimum- en maximumniveaus ten aanzien 
van de sancties gelden en op welke momenten die sancties in werking worden gesteld, om op 
die manier te waarborgen dat marktdeelnemers die niet conform de veiligheidsregels 
handelen, geconfronteerd worden met dezelfde consequenties onafhankelijk van de lidstaat 
waar zij actief zijn, en om het evenredigheidsbeginsel af te stemmen op de premisse dat de 
sanctie in verhouding is met de hoeveelheid verkochte goederen op Europees grondgebied en 
de geldwaarde van die verkochte goederen.

Op het grondgebied van de Unie met haar open grenzen kunnen de regels ten aanzien van 
strafbaarstelling van hetzelfde misdrijf op handelsgebied niet buitenproportioneel verschillen, 
want juist op het gebied van de handel heeft de Unie bijna exclusieve bevoegdheid.

AMENDEMENTEN

De Commissie internationale handel verzoekt de ten principale bevoegde Commissie interne 
markt en consumentenbescherming onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien de ontwikkeling van 
onlineverkoop en douanetoezicht dient te 
worden gewezen op de problemen 
waarmee markttoezichtinstanties worden 
geconfronteerd wanneer zij maatregelen 
willen treffen ter bestrijding van de 



AD\1003298NL.doc 5/22 PE513.019v02-00

NL

onlineverkoop van gevaarlijke producten. 
Dit is met name van belang gezien de 
toename van het aantal producten uit 
derde landen die door consumenten via 
internet worden gekocht en die niet aan 
de Europese normen voldoen, hetgeen een 
gevaar vormt voor de gezondheid en de 
veiligheid van de consumenten. Om dit 
probleem aan te pakken moeten er 
adequate controles op ingevoerde 
producten worden ingesteld. Hiertoe zijn 
specifieke instrumenten voor de douane-
instanties en voor nauwere samenwerking 
tussen handhavingsautoriteiten nodig. De 
douanecontroles en het markttoezicht op 
via internet gekochte producten moeten 
worden verscherpt en gestandaardiseerd.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Bij de evaluatie van de veiligheid van 
producten moet rekening worden gehouden 
met alle relevante aspecten, meer bepaald 
hun karakteristieken en aanbiedingsvorm 
en de categorieën van consumenten die de 
producten zouden kunnen gebruiken, 
alsook hun kwetsbaarheid (met name bij 
kinderen, ouderen en gehandicapten).

(13) Bij de evaluatie van de veiligheid van 
producten moet rekening worden gehouden 
met alle relevante aspecten, meer bepaald 
hun karakteristieken, samenstelling, 
authenticiteit en aanbiedingsvorm en de 
categorieën van consumenten die de 
producten zouden kunnen gebruiken, 
alsook hun kwetsbaarheid (met name bij 
kinderen, ouderen en gehandicapten).

Motivering

De aanduiding van de materialen waaruit het product is samengesteld vervolledigt de 
informatie voor de consument. De authenticiteit van het product en het bestaan van een 
geregistreerd handelsmerk tonen aan dat het product voldoet aan op Europees niveau 
erkende kwaliteitsnormen.
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Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) Indien harmonisatiewetgeving 
van de Unie, EU-normen of nationale 
wetgeving inzake gezondheid en veiligheid 
niet van toepassing zijn, beoordelen de 
marktdeelnemers de veiligheid van 
producten op basis van specifieke criteria 
en stellen zij op grond daarvan het 
risiconiveau van een product vast. De 
markttoezichtautoriteiten kunnen 
marktdeelnemers bij de beoordeling van 
het risiconiveau bijstaan.

Motivering

Het is belangrijk dat de markttoezichtautoriteiten de marktdeelnemers (bv. fabrikanten, 
importeurs, enz.) helpen om het risico van producten te beoordelen, vooral wanneer de 
harmonisatiewetgeving of Europese normen hierop niet van toepassing zijn. Met name bij 
ingevoerde producten kan de beoordeling van de veiligheid een complexe aangelegenheid 
zijn, aangezien importeurs niet altijd volledig op de hoogte zijn van de eigenschappen van een 
product.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) "Risico" houdt in dat het product 
mogelijk een ongunstige invloed heeft op 
de gezondheid en veiligheid van personen 
in het algemeen, de gezondheid en 
veiligheid op het werk, 
consumentenbescherming, het milieu en 
de openbare veiligheid alsook op andere 
openbare belangen, in een mate die verder 
gaat dan wat redelijk en aanvaardbaar 
wordt geacht bij normale of redelijkerwijs 
te verwachten omstandigheden van 
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gebruik van het betrokken product, ook 
wat gebruiksduur en eventueel 
indienststelling, installatie en 
onderhoudseisen betreft.

Motivering

De richtlijn inzake algemene productveiligheid bevat alleen een definitie van "ernstig risico". 
Met het oog op de samenhang met de verordening inzake markttoezicht moet ook een 
algemene definitie van het begrip "risico" in de tekst worden opgenomen.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Een duidelijke identificatie en 
traceerbaarheid van een product in de hele 
toeleveringsketen kunnen het 
gemakkelijker maken de marktdeelnemers 
te identificeren en effectieve corrigerende 
maatregelen te nemen tegen onveilige 
producten, zoals gericht terugroepen. De 
identificatie en traceerbaarheid van 
producten verzekeren met andere woorden 
dat de consumenten en de marktdeelnemers 
accurate informatie krijgen over onveilige 
producten, waardoor het vertrouwen in de 
markt wordt vergroot en onnodige 
verstoringen van de handel worden 
vermeden. De producten moeten daarom 
ter identificatie een vermelding dragen 
waarmee ook de fabrikant en eventueel de 
importeur kunnen worden vastgesteld. De 
fabrikanten moeten ook een technische 
documentatie opstellen over hun producten 
waarvoor de meest passende en 
kosteneffectieve manier kan worden 
gekozen, bv. langs elektronische weg. De 
marktdeelnemers dienen voorts ertoe te 
worden verplicht hun eigen leveranciers te 
vermelden en diegenen aan wie zij zelf een 
product hebben geleverd. Richtlijn 
95/46/EG van het Europees Parlement en 

(20) Een duidelijke identificatie, 
oorsprongsvermelding en traceerbaarheid 
van een product, op grond van duidelijke 
specificaties en strikte criteria,  in de hele 
toeleveringsketen kunnen het 
gemakkelijker maken de marktdeelnemers 
te identificeren en effectieve corrigerende 
maatregelen te nemen tegen onveilige 
producten, zoals het gericht terugroepen 
en vernietigen van deze producten. De 
identificatie en traceerbaarheid van 
producten verzekeren met andere woorden 
dat de consumenten en de 
marktdeelnemers accurate informatie 
krijgen over onveilige producten, waardoor 
het vertrouwen in de markt wordt vergroot 
en onnodige verstoringen van de handel 
worden vermeden. De producten moeten 
daarom ter identificatie een vermelding 
dragen waarmee ook de fabrikant en 
eventueel de importeur kunnen worden 
vastgesteld. De fabrikanten moeten ook 
een technische documentatie opstellen 
over hun producten waarvoor de meest
passende en kosteneffectieve manier kan 
worden gekozen, bv. langs elektronische 
weg. De marktdeelnemers dienen voorts 
ertoe te worden verplicht hun eigen 
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de Raad van 24 oktober 1995 betreffende 
de bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van 
persoonsgegevens en betreffende het vrije 
verkeer van die gegevens, is van toepassing 
op de verwerking van persoonsgegevens 
voor de doelstellingen van deze 
verordening.

leveranciers te vermelden en diegenen aan 
wie zij zelf een product hebben geleverd. 
Richtlijn 95/46/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 
betreffende de bescherming van 
natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens, is van toepassing op de 
verwerking van persoonsgegevens voor de 
doelstellingen van deze verordening. De 
Commissie zou dan ook een publiek 
toegankelijke databank moeten instellen 
met informatie over de veiligheid van 
consumentenproducten, zodat het 
grensoverschrijdend risicobesef omtrent 
gevaarlijke producten binnen de interne 
markt kan worden verhoogd en de 
betrokken consumenten, producenten en 
distributeurs naar behoren worden 
geïnformeerd, onder waarborging van de 
nodige vertrouwelijkheid.

Amendement 6

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 

(21) De oorsprongsvermelding is een 
aanvulling bij de fundamentele 
traceerbaarheidsvereisten betreffende de 
naam en het adres van de fabrikant, zonder 
dat dit leidt tot meer administratieve 
rompslomp. 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. Hiernaast stelt de 
oorsprongsaanduiding de consument in 
staat de producten in verband te brengen 
met de sociale normen en de milieu- en 
veiligheidsnormen in het land van 
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het kader van de bilaterale of multilaterale 
samenwerking inzake de veiligheid van 
consumentenproducten voor het treffen van 
geëigende vervolgmaatregelen.

oorsprong en wordt de consument 
beschermd tegen illegale producten of 
namaakproducten. 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 en 
de strijd tegen namaak voor het treffen 
van geëigende vervolgmaatregelen. Dit 
gebeurt al in het geval van veel 
handelspartners en concurrenten van de 
EU, die al sinds de jaren twintig van de 
vorige eeuw strengere regels ten aanzien 
van de oorsprong hanteren voor alle 
goederen, ook goederen die uit Europa 
naar die landen wordt geïmporteerd. 
Voorbeelden daarvan zijn onder meer de 
Verenigde Staten, Mexico, Canada en 
Japan. De Commissie zou een actieve rol 
moeten vervullen bij de coördinatie tussen 
de werkzaamheden van de Europese 
markttoezichtautoriteiten en 
douaneautoriteiten en die van de 
bevoegde instanties in derde landen, en 
zou voorlichtings- en 
bewustmakingscampagnes voor het 
publiek moeten lanceren over de rol van 
de markttoezichtautoriteiten, zodat de 
consumenten hierop zo nodig een beroep 
kunnen doen.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) De Europese Unie heeft reeds 
bilaterale overeenkomsten gesloten, of 
onderhandelt hierover, met landen waar 
een oorsprongsaanduiding verplicht is, 
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vanuit de gedachte dat een verplichte 
oorsprongsaanduiding een evenwichtigere 
en eerlijkere markt tot stand brengt en de 
concurrentie tussen landen stimuleert, 
terwijl ongelijke behandeling tot 
handelsbelemmeringen leidt.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 21 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 ter) De oorsprongsaanduiding op 
producten zal de doeltreffendheid van de 
markttoezichtautoriteiten bij het traceren 
van gevaarlijke producten verbeteren. De 
aanduiding van het land van oorsprong 
speelt ook een essentiële rol bij het 
terugroepen van producten of het uit de 
handel nemen van gevaarlijke producten 
op de EU-markt.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 21 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 quater) De nationale bevoegde 
autoriteiten moeten 
bewustmakingscampagnes opzetten die 
consumenten inlichten over het risico dat 
zij namaakproducten kopen, vooral 
online.
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Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) De lidstaten moeten regels vaststellen 
inzake sancties wegens inbreuken op deze 
verordening en erop toezien dat deze regels 
worden uitgevoerd. Die sancties moeten 
doeltreffend, evenredig en afschrikkend 
zijn.

(30) De lidstaten moeten regels vaststellen 
inzake sancties wegens inbreuken op deze 
verordening en erop toezien dat deze regels 
worden uitgevoerd. Die sancties moeten 
doeltreffend, zoveel mogelijk 
geharmoniseerd, evenredig aan de 
hoeveelheid, de waarde van de goederen 
en de periode gedurende welke deze 
beschikbaar zijn geweest op de markt, en 
afschrikkend zijn.

Motivering

Op zijn minst is er behoefte aan instelling op Europees niveau van minimum- en 
maximumindicaties voor sancties. Sancties die niet geharmoniseerd zijn tussen de 
verschillende lidstaten zouden het probleem niet oplossen maar integendeel leiden tot 
versterking van de import en de distributie naar staten waar de hoogte van de sancties in 
vergelijking met andere lidstaten niets voorstelt.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze verordening is van toepassing op 
producten verkregen via een 
fabricageproces, in de handel gebracht of 
op de markt aangeboden, ongeacht of het 
nieuwe, tweedehandse of opnieuw in goede 
staat gebrachte producten betreft, en die 
voldoen aan een van de volgende criteria:

1. Deze verordening is van toepassing op 
producten verkregen via een 
fabricageproces, in de handel gebracht of 
op de markt, inclusief de onlinemarkt,
aangeboden, ongeacht of het nieuwe, 
tweedehandse of opnieuw in goede staat 
gebrachte producten betreft, en die voldoen 
aan een van de volgende criteria:

Motivering

Gezien het toenemend belang van e-handel is het wenselijk te specificeren dat de verordening 
ook van toepassing is op de onlinemarkt.
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Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3 – letter l bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(l bis) bouwproducten zoals bedoeld in 
Verordening (EU) nr. 305/2011 van het
Europees Parlement en de Raad van 
9 maart 2011 tot vaststelling van 
geharmoniseerde voorwaarden voor het 
verhandelen van bouwproducten*;
__________________
* PB L 88 van 4.4.2011, blz. 5. 

Motivering

Bouwproducten zijn meestal tussenproducten, geen eindproducten.  In de zeldzame gevallen 
waarin aan het product zelf veiligheidseisen moeten worden gesteld, bieden de bepalingen 
van de genoemde verordening hiervoor voldoende garanties (zie artikel 3, lid 3, artikel 11, 
lid 6, en artikel 27, leden 3 en 4 van genoemde verordening).

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) "op de markt aanbieden": het in het 
kader van een handelsactiviteit, al dan niet 
tegen betaling, verstrekken van een product 
met het oog op distributie, consumptie of 
gebruik op de markt van de Unie;

(2) "op de markt aanbieden": het in het 
kader van een handelsactiviteit, al dan niet 
tegen betaling, verstrekken van een product 
met het oog op distributie, consumptie of 
gebruik op de markt of onlinemarkt van de 
Unie;

Motivering

Hier moet worden verwezen naar de onlinemarkt waarop geen controle is als het op de markt 
gebrachte product onmiddellijk wordt afgeleverd op het adres van de consument. Dit geldt 
met name als het om producten met geringe afmetingen gaat.
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Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 5– alinea 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) indien het product authentiek is, 
hetgeen betekent dat het product of een 
aanbiedingsvorm van het product niet is 
voorzien van een handelsmerk dat 
identiek is aan of overeenstemt met een 
ingeschreven merk, en aldus de 
consument kan misleiden over de ware 
oorsprong van het product, zonder 
toestemming van de houder van dat merk;

Amendement 15

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de kenmerken van het product, onder 
meer de samenstelling, de verpakking, de 
voorschriften voor assemblage, en, in 
voorkomend geval, voor installatie en 
onderhoud;

a) de kenmerken van het product, met 
name de samenstelling, de authenticiteit,
de verpakking, de voorschriften voor 
assemblage, en, in voorkomend geval, voor 
installatie en onderhoud;

Motivering

De authenticiteit van het product en het bestaan van een geregistreerd handelsmerk tonen 
aan dat het product voldoet aan op Europees niveau erkende kwaliteitsnormen.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Voor de toepassing van de leden 1 
en 2 stellen de marktdeelnemers de 
markttoezichtautoriteiten een controlelijst 
ter beschikking waarin wordt verduidelijkt 
hoe de in de leden 1 en 2 bedoelde 
aspecten zijn geëvalueerd, en hoe het 
risiconiveau van het product op basis van 
die criteria is vastgesteld. Op verzoek 
staan de markttoezichtautoriteiten de 
marktdeelnemers bij de beoordeling van 
het risiconiveau bij.

Motivering

Indien er geen harmonisatiewetgeving van de Unie, EU-normen of nationale wetgeving 
inzake gezondheid en veiligheid van toepassing zijn, moeten duidelijke criteria worden 
gehanteerd, op grond waarvan het risiconiveau naar behoren kan worden geëvalueerd en 
vastgesteld. Deze beoordeling mag niet worden overgelaten aan de marktdeelnemers, maar 
moet worden gecontroleerd door de markttoezichtautoriteiten, die hiertoe ten minste moeten 
beschikken over verklaringen van de marktdeelnemers met betrekking tot de wijze waarop de 
risicobeoordeling is verricht. Dit is met name van belang bij ingevoerde producten, aangezien 
importeurs niet altijd volledig op de hoogte zijn van de manier waarop de in lid 2 bedoelde 
vereisten op een ingevoerd product van toepassing zijn.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De fabrikanten en importeurs 
garanderen dat de producten een 
aanduiding van het land van oorsprong van 
het product dragen, of, wanneer dit door de 
omvang of aard van het product niet 
mogelijk is, dat de aanduiding op de 
verpakking of in een bij het product 
gevoegd document is vermeld.

1. De fabrikanten, importeurs en 
distributeurs garanderen dat 
consumenteneindproducten een 
aanduiding van het land van oorsprong van 
het product dragen, of, wanneer dit door de 
omvang of aard van het 
consumenteneindproduct niet mogelijk is, 
dat de aanduiding op de verpakking of in 
een bij het product gevoegd document, 
zoals promotiemateriaal, is vermeld. De 
fabrikanten en importeurs zien erop toe 
dat het land van oorsprong wordt vermeld 
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op alle binnen de Europese Unie 
verkochte producten, ongeacht of het 
product al dan niet uit een EU-land 
afkomstig is. De distributeurs gaan na of 
de fabrikant of importeur het 
consumentenproduct naar behoren heeft 
gemerkt alvorens dit product te verkopen 
of op de EU-markt aan te bieden.

Amendement 18

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De aanduiding van het land van 
oorsprong van het product wordt 
geformuleerd als “vervaardigd in” 
gevolgd door de naam van het land van 
oorsprong. Deze aanduiding kan worden 
aangebracht in elke officiële taal van de 
Europese Unie die gemakkelijk wordt 
begrepen door de consument of 
eindgebruiker van de lidstaat waar de 
goederen op de markt worden gebracht. 
Voor producten die verhandeld worden in 
landen waar in de geschreven taal het 
Latijnse alfabet wordt gebruikt, mag de 
aanduiding niet worden aangebracht in 
andere lettertekens dan die van dat 
alfabet. Ook in landen waarin een ander 
alfabet gebruikt wordt, moet de 
aanduiding tevens in de letters van het 
Latijns alfabet worden weergegeven.

Motivering

Het is noodzakelijk om te vermelden op welke manier de oorsprongsaanduiding wordt 
aangegeven en om de leveranciers de mogelijkheid te geven voor de eigen consument de 
juiste en begrijpelijke taal te kiezen.
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Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. De aanduiding van het land van 
oorsprong wordt aangebracht in 
duidelijke, leesbare en onuitwisbare 
letters, is zichtbaar onder normale 
gebruiksomstandigheden, onderscheidt 
zich duidelijk van andere informatie en 
wordt weergegeven op een manier die niet 
misleidend is en die geen misverstand laat 
bestaan over de oorsprong van het 
product.

Motivering

Als maatregel ter informatie en bescherming van de consument is het van fundamenteel 
belang dat de aanduiding van de oorsprong van het product authentiek is en niet mee kan 
worden gebruikt om de consument te misleiden.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quater. Artikel 7 van deze verordening is 
van toepassing op producten voor de 
eindgebruiker met uitzondering van 
visserij- en aquacultuurproducten zoals 
gedefinieerd in artikel 1 van Verordening 
(EG) nr. 104/2000 en met uitzondering 
van levensmiddelen zoals gedefinieerd in 
artikel 2 van Verordening (EG) nr. 
178/2002 van het Europees Parlement en 
van de Raad.
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Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien het land van oorsprong dat 
overeenkomstig lid 2 is vastgesteld, een 
lidstaat van de Unie is, kunnen de 
fabrikanten en importeurs verwijzen naar 
de Unie of de lidstaat.

3. Indien het land van oorsprong dat 
overeenkomstig lid 2 is vastgesteld, een 
lidstaat van de Unie is, kan het label 
"vervaardigd in" verwijzen naar de Unie 
of de lidstaat. Ook de naam en het adres
van de fabrikant moeten worden vermeld 
op alle consumentenproducten die in de 
EU op de markt worden gebracht.

Amendement 22

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

In het licht van de overeenkomstig artikel 
6 vastgestelde mogelijke risico's van een 
product stellen de fabrikanten een 
technische documentatie op. De technische 
documentatie omvat in voorkomend geval 
het volgende:

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor zij een product in de handel 
brengen, gaan de importeurs na of het 
product conform is met het algemene 
veiligheidsvoorschrift van artikel 4 en of 
de fabrikant de voorschriften van artikel 8, 
leden 4, 6 en 7, heeft nageleefd.

1. Voor zij een product in de handel 
brengen, gaan de importeurs, die immers 
moeten voldoen aan dezelfde 
verplichtingen als de Europese 
producenten, na of het product conform is 
met het algemene veiligheidsvoorschrift 
van artikel 4, of de fabrikant de 
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voorschriften van artikel 8 heeft nageleefd 
en of in de technische documentatie die 
bij het product gevoegd is, wordt bevestigd 
dat het product voldoet aan de eisen die 
samenhangen met de mogelijke risico’s 
welke aan het product verbonden zijn.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Aangezien de voorschriften van 
artikel 8, lid 4, afhankelijk zijn van de 
risicobeoordeling van een product, die in 
derde landen mogelijk gebaseerd is op 
andere criteria en eigenschappen, is het 
de verantwoordelijkheid van de importeur 
om ervoor te zorgen dat de niet-EU-
fabrikant bij de risicobeoordeling 
rekening heeft gehouden met de EU-
voorschriften van artikel 6 en dit bevestigt 
in de technische documentatie die aan de 
importeur wordt verstrekt.

Motivering

De importeur moet zich ervan verzekeren dat de risicobeoordeling door niet-EU-fabrikanten 
voor producten die in de EU worden ingevoerd en in de handel gebracht gebeurt op grond 
van dezelfde vereisten als in de Unie gelden.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De importeurs zorgen ervoor dat op 
hun producten een type-, partij- of 
serienummer, dan wel een ander 
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identificatiemiddel wordt aangebracht dat 
gemakkelijk zichtbaar en leesbaar is voor 
de consumenten, of, wanneer dit door de 
omvang of aard van het product niet 
mogelijk is, dat de vereiste informatie op 
de verpakking of in een bij het product 
gevoegd document wordt vermeld. 

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Indien dit gezien de mogelijke risico's 
van een product passend wordt geacht, 
voeren importeurs met het oog op de 
bescherming van de gezondheid en 
veiligheid van de consumenten, 
steekproeven uit op de verhandelde 
producten, onderzoeken zij klachten, non-
conforme producten en teruggeroepen 
producten en houden zij daarvan een 
register bij, en houden zij de fabrikant en 
de distributeurs op de hoogte van dit 
toezicht.

6. Indien dit gezien de overeenkomstig 
artikel 6 vastgestelde mogelijke risico's 
van een product passend wordt geacht, 
voeren importeurs met het oog op de 
bescherming van de gezondheid en 
veiligheid van de consumenten, 
steekproeven uit op de verhandelde 
producten, onderzoeken zij klachten, non-
conforme producten en teruggeroepen 
producten en houden zij daarvan een 
register bij, en houden zij de fabrikant en 
de distributeurs op de hoogte van dit 
toezicht.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Importeurs die van mening zijn of 
redenen hebben om aan te nemen dat een 
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. 

7. Importeurs die van mening zijn of 
redenen hebben om aan te nemen dat een 
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 uit de handel 
te nemen of terug te roepen. Bovendien 
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Bovendien brengen importeurs, 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.

brengen importeurs 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.

Amendement 28

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 ervan bij en 
stellen deze op hun verzoek ter 
beschikking van de 
markttoezichtautoriteiten en 
marktdeelnemers die hun producten 
afnemen, waarbij het bestaan van 
essentiële verschillen tussen modellen met 
bewijsstukken wordt gestaafd.

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Distributeurs die van mening zijn of 
redenen hebben om aan te nemen dat een 
door hen op de markt aangeboden product 
niet veilig is of niet conform is met 
respectievelijk artikel 8, leden 6 tot en met 
8, en artikel 10, leden 3 en 4, zien erop toe 
dat de nodige corrigerende maatregelen 
worden genomen om het product conform 

5. Distributeurs die van mening zijn of 
redenen hebben om aan te nemen dat een 
door hen op de EU- of onlinemarkt
aangeboden product niet veilig is of niet 
conform is met respectievelijk artikel 8, 
leden 6 tot en met 8, en artikel 10, leden 3 
en 4, zien erop toe dat de nodige 
corrigerende maatregelen worden genomen 
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te maken of zo nodig uit de handel te 
nemen of terug te roepen. Bovendien 
brengen distributeurs, indien het product 
niet veilig is, de fabrikant respectievelijk 
de importeur, alsook de 
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.

om het product conform te maken of uit de 
handel te nemen of terug te roepen. 
Bovendien brengen distributeurs, indien 
het product niet veilig is, de fabrikant 
respectievelijk de importeur, alsook de 
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.

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten stellen de sancties vast die 
van toepassing zijn op schendingen van de 
bepalingen van deze verordening en treffen 
alle maatregelen die nodig zijn om de 
daadwerkelijke toepassing van die sancties 
te garanderen. De aldus vastgestelde 
sancties moeten doeltreffend, evenredig en 
afschrikkend zijn. De lidstaten delen die 
bepalingen uiterlijk op [datum invoegen –
drie maanden vóór de datum van 
toepassing van deze verordening] aan de 
Commissie mee en stellen haar onverwijld 
in kennis van eventuele latere wijzigingen.

1. De lidstaten stellen de sancties vast die 
van toepassing zijn op schendingen van de 
bepalingen van deze verordening op basis 
van gemeenschappelijke, door de 
Commissie voorgestelde minimumniveaus 
en treffen alle maatregelen die nodig zijn 
om de daadwerkelijke toepassing van die 
sancties te garanderen. De aldus 
vastgestelde sancties moeten doeltreffend, 
evenredig en afschrikkend zijn. De 
lidstaten delen die bepalingen uiterlijk op 
[datum invoegen - drie maanden na de 
datum van toepassing van deze 
verordening] aan de Commissie mede en 
stellen haar onverwijld in kennis van 
eventuele latere wijzigingen. Deze sancties 
moeten worden geharmoniseerd, en 
moeten rekening houden met de vraag 
hoelang het product in de handel is 
geweest, wat de waarde ervan is en 
hoeveel producten er zijn afgezet.
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