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Amendement 10
Salvatore Iacolino

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).

Or. it

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.

Amendement 11
Cristiana Muscardini

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, authenticiteit en 
aanbiedingsvorm en de categorieën van 
consumenten die de producten zouden 
kunnen gebruiken, alsook hun 
kwetsbaarheid (met name bij kinderen, 
ouderen en gehandicapten).
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Or. it

Amendement 12
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) Indien geen 
harmonisatiewetgeving van de Unie, 
EU-normen of nationale wetgeving inzake 
gezondheid en veiligheid 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.

Or. en

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 13
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

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 
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de gezondheid en veiligheid van personen 
in het algemeen, de gezondheid en 
veiligheid op het werk, 
consumentenbescherming, het milieu en 
de openbare veiligheid alsook op andere 
openbare belangen, in een mate die verder 
gaat dan wat redelijk en aanvaardbaar 
wordt geacht bij normale of redelijkerwijs 
te verwachten omstandigheden van 
gebruik van het betrokken product, ook 
wat gebruiksduur en eventueel 
indienststelling, installatie en 
onderhoudseisen betreft.

Or. en

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 14
Jörg Leichtfried

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 

(20) Het is van essentieel belang erop toe 
te zien dat alle producten die in de EU op 
de markt worden gebracht veilig zijn, 
zodat een hoog niveau van bescherming 
voor onder meer consumenten kan 
worden gewaarborgd. Onderstreept dat de 
identificatie, oorsprongsvermelding en 
traceerbaarheid van een product in de hele 
toeleveringsketen 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 
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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 
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.

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. In 
dit verband dringt het Europees 
Parlement bij de Commissie aan op de 
instelling van een publiek toegankelijke 
databank met informatie over de 
veiligheid van consumentenproducten, 
zodat het grensoverschrijdend risicobesef 
omtrent gevaarlijke producten binnen de 
interne markt kan worden verhoogd. 
Dringt er bij de Commissie op aan 
productveiligheidsdeskundigen, 
producenten, handels- en 
consumentenorganisaties en nationale 
autoriteiten toegang te verlenen tot alle 
relevante informatie, onder waarborging 
van de nodige vertrouwelijkheid. Voorts 
dienen de marktdeelnemers 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 
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.

Or. en

Amendement 15
Cristiana Muscardini
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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 
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.

(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 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 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.

Or. it
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Amendement 16
Marielle de Sarnez
Voorstel voor een verordening
Overweging 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 bis) Een vereenvoudigd, betrouwbaar 
en geharmoniseerd merkings- en 
certificeringssysteem op Europees niveau 
is onontbeerlijk om duidelijkheid te 
scheppen voor consumenten en 
ondernemingen.

Or. fr

Amendement 17
Marielle de Sarnez
Voorstel voor een verordening
Overweging 20 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 ter) De aanduiding van de oorsprong 
van de producten moet gebeuren op grond 
van duidelijke specificaties en strikte 
criteria.

Or. fr

Amendement 18
Christofer Fjellner

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 

Schrappen
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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.

Or. en

Amendement 19
Robert Sturdy
namens de ECR-Fractie

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.

Schrappen

Or. en
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Motivering

Hoewel productveiligheid zeer belangrijk is, is niet objectief bewezen dat een verplichte 
oorsprongsaanduiding tot die veiligheid bijdraagt. Een niet-legislatieve, vrijwillige 
benadering verdient daarom de voorkeur.  De toegevoegde waarde van een verplichte 
oorsprongsaanduiding is twijfelachtig, aangezien de bepalingen van artikel 8 reeds 
voldoende garantie bieden voor de noodzakelijke traceerbaarheid.

Amendement 20
Christofer Fjellner

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 
aanvulling bij de fundamentele 
traceerbaarheidsvereisten betreffende de 
naam en het adres van de fabrikant. De 
aanduiding van het land van oorsprong kan 
meer in het bijzonder helpen 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. De aanduiding van oorsprong 
moet gebeuren op vrijwillige basis, waar 
dit voor de fabrikanten commercieel 
voordelig is.

Or. en

Amendement 21
Jörg Leichtfried
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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) Onderstreept de noodzaak van 
producttraceerbaarheid en van etiketten 
waarmee het land van oorsprong van het 
product en de verantwoordelijke 
producent kunnen worden getraceerd. Het 
is van essentieel belang ervoor te zorgen 
dat er een betrouwbare traceerbaarheid 
bestaat in alle stadia van de levenscyclus 
van een product, waarbij moet worden 
gewaarborgd dat dit niet leidt tot meer 
administratieve rompslomp. 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. De oorsprongsaanduiding geeft 
de consument ook meer informatie over 
de duurzaamheid van een product wat 
betreft sociale, milieu- en 
productienormen, alsook over de kwaliteit 
en veiligheid van het product zelf.
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. Verzoekt de 
Commissie daarom een actievere rol te 
vervullen in de coördinatie van de 
werkzaamheden van de Europese 
markttoezichtautoriteiten, 
douaneautoriteiten en bevoegde instanties 
in de lidstaten en derde landen.
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Or. en

Amendement 22
Salvatore Iacolino

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 
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. De oorsprongsaanduiding van 
de materialen waaruit het product is 
samengesteld vervolledigt de informatie 
voor de consument. 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.

Or. it

Motivering

De aanduiding van het land van oorsprong biedt de consument geen volledige duidelijkheid 
over de werkelijke afkomst van het product. Daarom wordt ook informatie verstrekt over de 
materialen waaruit het product is samengesteld.
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Amendement 23
Marielle de Sarnez
Voorstel voor een verordening
Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) Er moeten voorlichtings- en 
bewustmakingscampagnes voor het 
publiek worden gevoerd over de rol van de 
markttoezichtautoriteiten, zodat de 
consumenten hier zo nodig een beroep op 
kunnen doen.

Or. fr

Amendement 24
Jörg Leichtfried

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. Het is van essentieel 
belang dat sancties in alle lidstaten 
worden geharmoniseerd, om te 
voorkomen dat de import en de distributie 
verschuiven naar staten waar de sancties 
minder strikt zijn dan elders. Bij die 
sancties moet rekening worden gehouden 
met de hoeveelheid en de waarde van het 
product, alsook hoe lang het product in de 
handel is geweest. De sancties moeten ook 
doeltreffend en afschrikkend zijn.

Or. en

Amendement 25
Salvatore Iacolino

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

Or. it

Motivering

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

Amendement 26
Daniel Caspary, Andreas Schwab
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3 – punt i bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i 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. 

Or. de

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 27
Jörg Leichtfried
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Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 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 
onlineverkoop van gevaarlijke producten. 
Verzoekt de Commissie de douane-
instanties van concrete instrumenten te 
voorzien om adequate controles op 
ingevoerde producten te kunnen uitvoeren 
en roept in dat verband ook op tot 
nauwere samenwerking tussen de 
betrokken handhavingsautoriteiten. 
Erkent de toename van het aantal 
producten uit derde landen dat 
consumenten via internet kopen en die 
niet aan de Europese normen voldoen, 
hetgeen een gevaar vormt voor de 
gezondheid en de veiligheid van de 
consumenten. Verzoekt de Commissie dan 
ook de douanecontroles op via internet 
gekochte producten te verscherpen en te 
standaardiseren en markttoezicht uit te 
oefenen. Onderstreept voorts dat de 
Commissie en de nationale bevoegde 
autoriteiten bewustmakingscampagnes 
moeten opzetten die consumenten 
inlichten over het risico dat zij 
namaakproducten kopen, vooral online.

Or. en

Amendement 28
Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi

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

Or. en

Amendement 29
Salvatore Iacolino

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, onder 
meer de samenstelling, de authenticiteit, 
de verpakking, de voorschriften voor 
assemblage, en, in voorkomend geval, voor 
installatie en onderhoud;

Or. it

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 30
Cristiana Muscardini

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

Or. en

Amendement 31
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

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

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.

Or. en

Motivering

Indien 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.
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Amendement 32
Robert Sturdy
namens de ECR-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 Schrappen
Oorsprongsaanduiding
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.
2. Voor de bepaling van het land van 
oorsprong als bedoeld in lid 1, zijn de 
niet-preferentiële oorsprongsregels als 
vastgesteld in de artikelen 23 tot en met 25 
van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van 
de Raad tot vaststelling van het 
communautair douanewetboek  van 
toepassing.
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.

Or. en

Motivering

Hoewel productveiligheid zeer belangrijk is, is niet objectief bewezen dat een verplichte 
oorsprongsaanduiding tot die veiligheid bijdraagt. Een niet-legislatieve, vrijwillige 
benadering verdient daarom de voorkeur.  De toegevoegde waarde van een verplichte 
oorsprongsaanduiding is twijfelachtig, aangezien de bepalingen van artikel 8 reeds 
voldoende garantie bieden voor de noodzakelijke traceerbaarheid.
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Amendement 33
Christofer Fjellner

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.

Schrappen

Or. en

Amendement 34
Christofer Fjellner

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 en importeurs wordt 
aanbevolen ervoor te zorgen 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 wordt 
vermeld.

Or. en

Amendement 35
Hans-Peter Martin
Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1
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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 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. 
Indien wezenlijke onderdelen van het 
productieproces in verschillende landen 
plaatsvinden, worden al deze landen van 
oorsprong vermeld in de volgorde van 
hun aandeel in de waardeketen.

Or. de

Amendement 36
Jörg Leichtfried

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. Fabrikanten en importeurs van 
producten dienen het land van oorsprong 
te vermelden om de traceerbaarheid van 
goederen in de toeleveringsketen mogelijk 
te maken. 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. Fabrikanten 
en importeurs zien erop toe dat het land 
van oorsprong wordt vermeld op alle 
binnen de Europese Unie verkochte 
producten, ongeacht of het product al dan 
niet uit een EU-land afkomstig is.
Wanneer het door de omvang of aard van 
het product niet mogelijk is de 
oorsprongsaanduiding op het product te 
vermelden, moet de aanduiding op de 
verpakking of een bij het product gevoegd 
document worden vermeld.

Or. en
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Amendement 37
Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi

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 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, zoals 
promotiemateriaal, is vermeld.

Or. en

Amendement 38
Salvatore Iacolino

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 en importeurs garanderen 
dat de producten een aanduiding dragen 
van het land van oorsprong van het product 
en van de materialen waaruit het product 
is samengesteld, 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.

Or. it

Motivering

De aanduiding van het land van oorsprong biedt de consument geen volledige duidelijkheid 
over de werkelijke afkomst van het product. Daarom wordt ook informatie verstrekt over de 
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materialen waaruit het product is samengesteld.

Amendement 39
Daniel Caspary

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

Or. en

Amendement 40
Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi

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 
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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.

Or. en

Amendement 41
Daniel Caspary

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De vermelding "vervaardigd in" 
gevolgd door de naam van het land van 
oorsprong geeft de oorsprong van de 
goederen aan. Deze vermelding wordt 
aangebracht in een officiële taal van de 
Europese Unie die gemakkelijk wordt 
begrepen door de eindafnemer in de 
lidstaat waar de goederen op de markt 
worden gebracht dan wel in het Engels, 
met gebruikmaking van de woorden 
"made in", gevolgd door de Engelse 
benaming van het land van oorsprong. 
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.

Or. en

Amendement 42
Daniel Caspary

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. 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.

Or. en

Amendement 43
Christofer Fjellner

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor de bepaling van het land van 
oorsprong als bedoeld in lid 1, zijn de 
niet-preferentiële oorsprongsregels als 
vastgesteld in de artikelen 23 tot en met 25 
van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van 
de Raad tot vaststelling van het 
communautair douanewetboek  van 
toepassing.

Schrappen

Or. en

Amendement 44
Hans-Peter Martin
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 

Schrappen
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lidstaat van de Unie is, kunnen de 
fabrikanten en importeurs verwijzen naar 
de Unie of de lidstaat.

Or. de

Amendement 45
Christofer Fjellner

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.

Schrappen

Or. en

Motivering

Consumentenproducten die in de EU worden verkocht moeten voldoen aan de 
veiligheidsnormen van de EU-richtlijnen. Een oorsprongsaanduiding is irrelevant voor de 
handhaving van veiligheidsnormen. Waar het om gaat, is markttoezicht.

Amendement 46
Jörg Leichtfried

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. De 
oorsprongsaanduiding op producten zal 
de doeltreffendheid van de 
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markttoezichtautoriteiten bij het traceren 
van gevaarlijke producten op de 
EU-markt verbeteren. 

Or. en

Amendement 47
Jörg Leichtfried

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Verzoekt de Commissie ervoor te 
zorgen dat fabrikanten naast het label 
"vervaardigd in" ook informatie over de 
veiligheid van hun producten verstrekken 
aan de bevoegde overheidsinstanties. 
Onderstreept dat distributeurs verplicht 
moeten worden na te gaan of de fabrikant 
of importeur het consumentenproduct 
naar behoren heeft gemerkt alvorens dit 
product te verkopen of op de EU-markt 
aan te bieden.

Or. en

Amendement 48
Christofer Fjellner

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Goederen kunnen van de 
oorsprongsaanduiding worden vrijgesteld 
om technische of commerciële redenen. 
Goederen kunnen ook van de verplichte 
oorsprongsaanduiding worden vrijgesteld 
wanneer op grond van de 
oorsprongsregels wel het land van 
oorsprong wordt aangeven maar er verder 



AM\1000100NL.doc 27/36 PE514.717v02-00

NL

geen passende informatie aan de 
consument wordt geboden. Dat is het 
geval wanneer een product het resultaat is 
van een complexe, gediversifieerde 
transnationale productieketen of wanneer 
de meerwaarde die het product verwerft in 
het land waar het zijn laatste bewerking 
ondergaat, van ondergeschikt belang is.

Or. en

Motivering

Niet-preferentiële oorsprongsregels vormen de basis van het internationale handelsstelsel 
voor wat betreft de vaststelling van het land van oorsprong. Aangezien de productieketens 
steeds meer gediversifieerd en geglobaliseerd zijn, zijn oorsprongsaanduidingen vaak 
misleidend voor de consument omdat deze ten onrechte de indruk krijgt dat het product 
volledig of ten minste grotendeels vervaardigd is in het op het etiket vermelde land.

Amendement 49
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien dit gezien de mogelijke risico's 
van een product passend wordt geacht, 
voeren fabrikanten met het oog op de 
bescherming van de gezondheid en 
veiligheid van de consumenten 
steekproeven uit op de producten die op de 
markt worden aangeboden, onderzoeken zij 
klachten, niet-conforme producten en 
teruggeroepen producten en houden zij 
daarvan een register bij, en houden zij de 
distributeurs op de hoogte van dit toezicht.

3. Indien dit gezien de overeenkomstig 
artikel 6 vastgestelde mogelijke risico's 
van een product passend wordt geacht, 
belasten fabrikanten met het oog op de 
bescherming van de gezondheid en 
veiligheid van de consumenten een 
onafhankelijk orgaan met het verrichten 
van normcontroles, voeren zij 
steekproeven uit op de producten die op de 
markt worden aangeboden, onderzoeken zij 
klachten, niet-conforme producten en 
teruggeroepen producten en houden zij 
daarvan een register bij, en houden zij de 
distributeurs op de hoogte van dit toezicht.

Or. en
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Amendement 50
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

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. 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:

Or. en

Amendement 51
Marielle de Sarnez
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 en of de fabrikant de 
voorschriften van artikel 8, leden 4, 6 en 7, 
naleeft.

Or. fr

Amendement 52
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Or. en

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 53
Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Importeurs zorgen ervoor dat op 
hun producten een type-, partij- of 
serienummer, dan wel een ander 
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. 

Or. en
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Amendement 54
Hans-Peter Martin
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 
talen die door de consumenten 
gemakkelijk kunnen 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.

Or. de

Amendement 55
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

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.

Or. en
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Amendement 56
Cristiana Muscardini

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. 
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.

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 
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.

Or. en

Amendement 57
Cristiana Muscardini

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 
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bewijsstukken wordt gestaafd.

Or. en

Amendement 58
Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi

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 
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.

5. Distributeurs die van mening zijn of 
redenen hebben om aan te nemen dat een 
door hen op de Europese 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 
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.

Or. en

Amendement 59
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 13
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 13 Schrappen
Vrijstelling van bepaalde verplichtingen
voor fabrikanten, importeurs en 
distributeurs
1. De verplichting om de 
markttoezichtautoriteiten in te lichten 
overeenkomstig artikel 8, lid 9, artikel 10, 
leden 2 en 7, en artikel 11, leden 3 en 5, is 
niet van toepassing indien aan de 
volgende voorwaarden is voldaan:
a) slechts een beperkt aantal goed 
geïdentificeerde producten is niet veilig;
b) de fabrikant, importeur of distributeur 
kan aantonen dat het risico volledig onder 
controle is en de gezondheid en veiligheid 
van personen niet langer kan bedreigen;
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.
2. De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen de situaties 
vaststellen waarop lid 1 van toepassing is. 
Die uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld overeenkomstig de in artikel 
19, lid 3, bedoelde onderzoeksprocedure.
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.

Or. en

Amendement 60
Yannick Jadot
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namens de Verts/ALE-Fractie

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 alle producten, categorieën of 
groepen producten die, gezien hun 
specifieke kenmerken of de specifieke 
voorwaarden voor distributie en gebruik, 
een risico voor de gezondheid en de 
veiligheid van personen kunnen vormen, 
eist de Commissie van de marktdeelnemers 
die deze producten in de handel brengen en 
aanbieden dat zij een 
traceerbaarheidssysteem instellen of erbij 
aansluiten.

Or. en

Amendement 61
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het traceerbaarheidssysteem moet 
bestaan uit de vergaring en opslag van 
gegevens op elektronische wijze waardoor 
identificatie mogelijk is van het product en 
van de marktdeelnemers die bij de 
toeleveringsketen betrokken zijn, alsook uit 
de plaatsing van een aanduiding op het 
product, de verpakking ervan of de 
begeleidende documenten, waardoor de 
toegang tot die gegevens mogelijk wordt 
gemaakt.

2. Het traceerbaarheidssysteem moet 
bestaan uit de vergaring en opslag van 
gegevens op elektronische wijze waardoor 
identificatie mogelijk is van het product en 
van de marktdeelnemers die bij de 
toeleveringsketen betrokken zijn, met 
inbegrip van fabrikanten van binnen en 
buiten de EU, alsook uit de plaatsing van 
een aanduiding op het product, de 
verpakking ervan of de begeleidende 
documenten, waardoor de toegang tot die 
gegevens mogelijk wordt gemaakt. Het
traceerbaarheidssysteem is van toepassing 
op in de EU vervaardigde en ingevoerde 
producten.
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Or. en

Amendement 62
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Or. en

Amendement 63
Marielle de Sarnez
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 [vul datum in - drie 
maanden vóór de datum van toepassing 
van deze verordening] aan de Commissie 
mede 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 en treffen 
alle maatregelen die nodig zijn om de
daadwerkelijke toepassing van die sancties 
te garanderen. De aldus vastgestelde 
sancties moeten doeltreffend, 
geharmoniseerd, evenredig en 
afschrikkend zijn. De lidstaten delen die 
bepalingen uiterlijk op [vul datum in - drie 
maanden vóór de datum van toepassing 
van deze verordening] aan de Commissie 
mede en stellen haar onverwijld in kennis 
van eventuele latere wijzigingen.

Or. fr
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Amendement 64
Jörg Leichtfried

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 [vul datum in - drie 
maanden vóór de datum van toepassing 
van deze verordening] aan de Commissie 
mede 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 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.
Bij die sancties kan rekening worden 
gehouden met de hoeveelheid en de 
waarde van het product, alsook hoe lang 
het product in de handel is geweest.

Or. en


