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Amendement 23
Cristiana Muscardini

Voorstel voor een verordening
Visum 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en met name de 
artikelen 33, 114 en 207,

Gezien het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, in het bijzonder de 
artikelen 33, 114, 169 en 207,

Or. it

Amendement 24
Paul Murphy

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Ter waarborging van het vrije verkeer 
van producten binnen de Unie moet 
ervoor worden gezorgd dat de producten 
voldoen aan eisen die een hoog 
beschermingsniveau bieden voor openbare 
belangen, zoals gezondheid en veiligheid 
in het algemeen, gezondheid en veiligheid 
op het werk, consumentenbescherming, 
milieubescherming en openbare veiligheid. 
Een krachtige handhaving van deze eisen is 
van essentieel belang voor de goede 
bescherming van deze belangen en voor de 
totstandbrenging van de voorwaarden 
voor loyale concurrentie op de 
goederenmarkt van de Unie. Er moeten 
bijgevolg regels worden vastgesteld inzake 
markttoezicht en inzake controles van 
producten die uit derde landen in de Unie 
worden binnengebracht.

(1) Ter waarborging van de rechten van 
werknemers en consumenten in de EU en 
in derde landen die met de EU handelen, 
moet ervoor worden gezorgd dat de 
producten die op de EU-markt in omloop 
worden gebracht, voldoen aan eisen die 
een hoog beschermingsniveau bieden voor 
openbare belangen, zoals gezondheid en 
veiligheid in het algemeen, gezondheid en 
veiligheid op het werk, bescherming van 
consumenten, werknemers en hun 
grondrechten, milieubescherming en 
openbare veiligheid. Een krachtige 
handhaving van deze eisen is van 
essentieel belang voor de goede 
bescherming van deze belangen. Er moeten 
bijgevolg regels worden vastgesteld inzake 
markttoezicht en inzake controles van 
producten die uit derde landen in de Unie 
worden binnengebracht.

Or. en
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Amendement 25
Cristiana Muscardini

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Ter waarborging van het vrije verkeer 
van producten binnen de Unie moet ervoor 
worden gezorgd dat de producten voldoen 
aan eisen die een hoog beschermingsniveau 
bieden voor openbare belangen, zoals 
gezondheid en veiligheid in het algemeen, 
gezondheid en veiligheid op het werk, 
consumentenbescherming, 
milieubescherming en openbare veiligheid. 
Een krachtige handhaving van deze eisen is 
van essentieel belang voor de goede 
bescherming van deze belangen en voor de 
totstandbrenging van de voorwaarden voor 
loyale concurrentie op de goederenmarkt 
van de Unie. Er moeten bijgevolg regels 
worden vastgesteld inzake markttoezicht 
en inzake controles van producten die uit 
derde landen in de Unie worden 
binnengebracht.

(1) Ter waarborging van het vrije verkeer 
van producten binnen de Unie moet ervoor 
worden gezorgd dat de producten voldoen 
aan eisen die een hoog beschermingsniveau 
bieden voor openbare belangen, zoals 
gezondheid en veiligheid in het algemeen, 
gezondheid en veiligheid op het werk, 
eerlijke handelspraktijken, 
consumentenbescherming, 
milieubescherming, bescherming van het 
intellectuele-eigendomsrecht en openbare 
veiligheid. Een krachtige handhaving van 
deze eisen is van essentieel belang voor de 
goede bescherming van deze belangen en 
voor de totstandbrenging van de 
voorwaarden voor loyale concurrentie op 
de goederenmarkt van de Unie, zowel 
online als offline. Er moeten bijgevolg 
regels worden vastgesteld inzake 
markttoezicht, zowel online als offline, en 
inzake controles van producten die uit 
derde landen in de Unie worden 
binnengebracht.

Or. en

Amendement 26
Franck Proust

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Ter waarborging van het vrije verkeer 
van producten binnen de Unie moet ervoor 

(1) Ter waarborging van het vrije verkeer 
van producten binnen de Unie moet ervoor 
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worden gezorgd dat de producten voldoen 
aan eisen die een hoog beschermingsniveau 
bieden voor openbare belangen, zoals 
gezondheid en veiligheid in het algemeen, 
gezondheid en veiligheid op het werk, 
consumentenbescherming, 
milieubescherming en openbare veiligheid. 
Een krachtige handhaving van deze eisen is 
van essentieel belang voor de goede 
bescherming van deze belangen en voor de 
totstandbrenging van de voorwaarden voor 
loyale concurrentie op de goederenmarkt 
van de Unie. Er moeten bijgevolg regels 
worden vastgesteld inzake markttoezicht 
en inzake controles van producten die uit 
derde landen in de Unie worden 
binnengebracht.

worden gezorgd dat de producten voldoen 
aan eisen die een hoog beschermingsniveau 
bieden voor openbare belangen, zoals 
gezondheid en veiligheid in het algemeen, 
gezondheid en veiligheid op het werk, 
consumentenbescherming, bescherming 
van intellectuele eigendom, 
milieubescherming en openbare veiligheid. 
Een krachtige handhaving van deze eisen is 
van essentieel belang voor de goede 
bescherming van deze belangen en voor de 
totstandbrenging van de voorwaarden voor 
loyale concurrentie op de goederenmarkt 
van de Unie. Er moeten bijgevolg regels 
worden vastgesteld inzake markttoezicht 
en inzake controles van producten die uit 
derde landen in de Unie worden 
binnengebracht.

Or. fr

Amendement 27
Paul Murphy

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Gezien het belang van de EU als 
mondiaal handelsblok, moet deze positie 
gebruikt worden om de bescherming van 
openbare belangen zoals gezondheid en 
veiligheid, de bescherming van 
werknemersrechten en het milieu in de 
landen waar de EU handel mee drijft, te 
versterken.

Or. en

Amendement 28
Cristiana Muscardini
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Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Bij deze verordening moeten bijgevolg 
de bepalingen van Verordening (EG) 
nr. 765/2008, Richtlijn 2001/95/EG en 
diverse sectorspecifieke 
harmonisatiewetgevingshandelingen van 
de Unie betreffende markttoezicht worden 
samengebracht in één enkele verordening 
die betrekking heeft op producten van 
zowel de geharmoniseerde als de niet-
geharmoniseerde gebieden van de 
Uniewetgeving, ongeacht of deze 
producten bestemd zijn voor gebruik of 
waarschijnlijk gebruik door consumenten 
of professionals.

(8) Bij deze verordening moeten bijgevolg 
de bepalingen van Verordening (EG) 
nr. 765/2008, Richtlijn 2001/95/EG en 
diverse sectorspecifieke 
harmonisatiewetgevingshandelingen van 
de Unie betreffende markttoezicht worden 
samengebracht in één enkele verordening 
die betrekking heeft op producten van 
zowel de geharmoniseerde als de niet-
geharmoniseerde gebieden van de 
Uniewetgeving, ongeacht of deze 
producten online of offline worden 
verhandeld, bestemd zijn voor gebruik of 
waarschijnlijk gebruik door consumenten 
of professionals.

Or. en

Amendement 29
Cristiana Muscardini

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Markttoezicht moet zijn gebaseerd op 
de beoordeling van het aan een product 
verbonden risico en daarbij moet rekening 
worden gehouden met alle relevante 
gegevens. Een product dat valt onder 
harmonisatiewetgeving van de Unie die 
essentiële eisen bevat betreffende de 
bescherming van bepaalde openbare 
belangen, moet worden geacht geen risico 
voor die openbare belangen te vormen 
wanneer het voldoet aan die essentiële 
eisen.

(15) Markttoezicht moet zijn gebaseerd op 
de beoordeling van het aan een product 
verbonden risico en daarbij moet rekening 
worden gehouden met alle relevante 
gegevens, en op een zorgplicht voor alle 
relevante marktdeelnemers, met name 
tussenpersonen, ongeacht of de producten 
online of offline worden verhandeld. Een 
product dat valt onder 
harmonisatiewetgeving van de Unie die 
essentiële eisen bevat betreffende de 
bescherming van bepaalde openbare 
belangen, moet worden geacht geen risico 
voor die openbare belangen te vormen 
wanneer het voldoet aan die essentiële 
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eisen.

Or. en

Amendement 30
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) Als er sprake is van niet-
geharmoniseerde producten, dan dienen 
de markttoezichtautoriteiten de door de 
marktdeelnemers verschafte documentatie 
in aanmerking te nemen overeenkomstig 
(EU) nr. [.../...] [betreffende de veiligheid 
van consumentenproducten].

Or. en

Motivering

Er moeten meer koppelingen worden gemaakt tussen de verordening inzake markttoezicht en 
de Richtlijn betreffende de veiligheid van consumentenproducten (CPSD).

Amendement 31
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Voor de toepassing van deze 
verordening moet een risicobeoordeling 
worden uitgevoerd om de producten te 
identificeren die een ongunstige invloed 
kunnen hebben op de openbare belangen 
die worden beschermd door [Verordening 
(EU) nr. xxxx (betreffende de veiligheid 

(18) Voor de toepassing van deze 
verordening moet een risicobeoordeling 
worden uitgevoerd om de producten te 
identificeren die een ongunstige invloed 
kunnen hebben op de openbare belangen 
die worden beschermd door [Verordening 
(EU) nr. xxxx (betreffende de veiligheid 
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van consumentenproducten)], 
sectorspecifieke harmonisatiewetgeving 
van de Unie en andere Uniewetgeving 
betreffende producten die onder deze 
verordening vallen. De risicobeoordeling 
moet, indien beschikbaar, gegevens 
bevatten over risico's die zich voorheen 
hebben gemanifesteerd met betrekking tot 
het betrokken product. Er moet ook 
rekening worden gehouden met alle 
maatregelen die door de betrokken 
marktdeelnemers zijn genomen ter 
beperking van de risico's. De bijzondere 
potentiële kwetsbaarheid van consumenten, 
in tegenstelling tot professionele 
gebruikers, moet in aanmerking worden 
genomen, net als de grotere kwetsbaarheid 
van bepaalde categorieën consumenten 
zoals kinderen, ouderen of gehandicapten.

van consumentenproducten)], 
sectorspecifieke harmonisatiewetgeving 
van de Unie en andere Uniewetgeving 
betreffende producten die onder deze 
verordening vallen. De risicobeoordeling 
moet, indien beschikbaar, gegevens 
bevatten over risico's die zich voorheen 
hebben gemanifesteerd met betrekking tot 
het betrokken product. Er moet ook 
rekening worden gehouden met alle 
maatregelen die door de betrokken 
marktdeelnemers zijn genomen ter 
beperking van de risico's. De bijzondere 
potentiële kwetsbaarheid van consumenten, 
in tegenstelling tot professionele 
gebruikers, moet in aanmerking worden 
genomen, net als de grotere kwetsbaarheid 
van bepaalde categorieën consumenten 
zoals kinderen, ouderen of gehandicapten. 
Markttoezichtautoriteiten dienen het 
voorzorgsbeginsel te blijven toepassen in 
gevallen waarin wetenschappelijk bewijs 
geen zekerheid geeft over de veiligheid 
van een product.

Or. en

Motivering

Het voorzorgsbeginsel wordt uitdrukkelijk genoemd in de huidige richtlijnen en 
verordeningen inzake productveiligheid en markttoezicht.

Amendement 32
Cristiana Muscardini

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Voor de toepassing van deze 
verordening moet een risicobeoordeling 
worden uitgevoerd om de producten te 
identificeren die een ongunstige invloed 
kunnen hebben op de openbare belangen 
die worden beschermd door [Verordening 

(18) Voor de toepassing van deze 
verordening moet een risicobeoordeling 
worden uitgevoerd om de producten te 
identificeren die een ongunstige invloed 
kunnen hebben op de openbare belangen 
die worden beschermd door [Verordening 
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(EU) nr. xxxx (betreffende de veiligheid 
van consumentenproducten)], 
sectorspecifieke harmonisatiewetgeving 
van de Unie en andere Uniewetgeving 
betreffende producten die onder deze 
verordening vallen. De risicobeoordeling 
moet, indien beschikbaar, gegevens 
bevatten over risico's die zich voorheen 
hebben gemanifesteerd met betrekking tot 
het betrokken product. Er moet ook 
rekening worden gehouden met alle 
maatregelen die door de betrokken 
marktdeelnemers zijn genomen ter 
beperking van de risico's. De bijzondere 
potentiële kwetsbaarheid van consumenten, 
in tegenstelling tot professionele 
gebruikers, moet in aanmerking worden 
genomen, net als de grotere kwetsbaarheid 
van bepaalde categorieën consumenten 
zoals kinderen, ouderen of gehandicapten.

(EU) nr. xxxx (betreffende de veiligheid 
van consumentenproducten)], 
sectorspecifieke harmonisatiewetgeving 
van de Unie en andere Uniewetgeving 
betreffende producten die onder deze 
verordening vallen. De risicobeoordeling 
moet, indien beschikbaar, gegevens 
bevatten over risico's die zich voorheen 
hebben gemanifesteerd met betrekking tot 
het betrokken product. Er moet ook 
rekening worden gehouden met alle 
maatregelen die door de betrokken 
marktdeelnemers, die een zorgplicht 
vervullen, zijn genomen ter beperking van 
de risico's. De bijzondere potentiële 
kwetsbaarheid van consumenten, in 
tegenstelling tot professionele gebruikers, 
moet in aanmerking worden genomen, net 
als de grotere kwetsbaarheid van bepaalde 
categorieën consumenten zoals kinderen, 
ouderen of gehandicapten.

Or. en

Amendement 33
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(20) Wanneer de autoriteiten die zijn belast 
met de controle van producten die de markt 
van de Unie binnenkomen, verplicht zijn 
om op voldoende grote schaal controles uit 
te voeren, zal dat er bijgevolg toe leiden 
dat de productenmarkt van de Unie veiliger 
wordt. Om de doeltreffendheid van 
dergelijke controles te vergroten, moeten 
de samenwerking en de informatie-
uitwisseling tussen die autoriteiten en de 
markttoezichtautoriteiten betreffende 
producten die een risico vormen, worden 
verbeterd. Gezien het toenemend belang 
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verbeterd. van de invoer in de EU en de door de 
belanghebbenden geuite zorgen over 
ontoereikende grenscontroles, zal de 
Commissie het algemeen functioneren 
van de controles aan de buitengrenzen 
doorlichten en beoordelen, waarna zij de 
lidstaten aanbevelingen zal doen als er 
sprake is van relevante tekortkomingen.

Or. en

Amendement 34
Cristiana Muscardini

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(21) Markttoezichtautoriteiten moeten de 
bevoegdheid krijgen om producten te 
vernietigen of onbruikbaar te maken of om 
de betrokken, online of offline actief 
zijnde marktdeelnemer te gelasten ze te 
vernietigen of terug te nemen wanneer zij 
dat noodzakelijk en evenredig achten om te 
verhinderen dat dergelijke producten 
verder gevaar opleveren of om te 
voorkomen dat er illegale producten op de 
markt komen.

Or. en

Amendement 35
Cristiana Muscardini

Voorstel voor een verordening
Overweging 25 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25 bis) De Commissie dient ervoor zorg te 
dragen dat het meerjarenplan voor 
markttoezicht voor de periode 2013-2015 
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"20 acties voor gezondere en conforme 
producten voor Europa: een meerjarig 
actieplan voor het toezicht op producten 
in de EU" doeltreffend ten uitvoer wordt 
gelegd. De Commissie zal voor eind 2015 
een rapport uitbrengen over de resultaten 
die door middel van de 20 voorziene acties 
zijn bereikt en tevens de behoefte aan 
wetgevende en niet-wetgevende acties 
onderzoeken om het aantal onveilige of 
niet-conforme producten te verminderen 
en de efficiëntie en effectiviteit van het 
toezicht op producten, zowel binnen de 
Unie als bij binnenkomst in de Unie, te 
garanderen.

Or. en

Amendement 36
Paul Murphy

Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) In deze verordening moet een 
evenwicht worden gevonden tussen 
transparantie door vrijgave van zoveel 
mogelijk informatie aan het publiek en de 
vertrouwelijke behandeling van informatie, 
bijvoorbeeld met het oog op de 
bescherming van persoonsgegevens, de 
geheimhouding van bedrijfsgegevens of 
de bescherming van onderzoeken, conform 
de regels inzake vertrouwelijkheid van het 
toepasselijke nationale recht of, wat de 
Commissie betreft, Verordening (EG) 
nr. 1049/2001 van het Europees 
Parlement en de Raad van 30 mei 2001 
inzake de toegang van het publiek tot 
documenten van het Europees Parlement, 
de Raad en de Commissie. 
Richtlijn 95/46/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 
betreffende de bescherming van natuurlijke 

(30) In deze verordening moet een 
evenwicht worden gevonden tussen 
transparantie door vrijgave van zoveel 
mogelijk informatie aan het publiek en de 
vertrouwelijke behandeling van informatie, 
bijvoorbeeld met het oog op de 
bescherming van persoonsgegevens of de 
bescherming van onderzoeken, conform de 
regels inzake vertrouwelijkheid van het 
toepasselijke nationale recht. 
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 en 
Verordening (EG) nr. 45/2001 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
18 december 2000 betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in 
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personen in verband met de verwerking 
van persoonsgegevens en betreffende het 
vrije verkeer van die gegevens en 
Verordening (EG) nr. 45/2001 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
18 december 2000 betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van 
persoonsgegevens door de communautaire 
instellingen en organen en betreffende het 
vrije verkeer van die gegevens zijn in het 
kader van deze verordening van 
toepassing.

verband met de verwerking van 
persoonsgegevens door de communautaire 
instellingen en organen en betreffende het 
vrije verkeer van die gegevens zijn in het 
kader van deze verordening van 
toepassing.

Or. en

Amendement 37
Paul Murphy

Voorstel voor een verordening
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Informatie die tussen bevoegde 
autoriteiten wordt uitgewisseld, moet 
onderworpen zijn aan de strengste 
garanties van vertrouwelijkheid en 
beroepsgeheim en moet worden behandeld 
op een wijze die het onderzoek niet in het 
gedrang brengt en de reputatie van 
marktdeelnemers niet schaadt.

(31) Informatie die tussen bevoegde 
autoriteiten wordt uitgewisseld, moet 
onderworpen zijn aan de strengste 
garanties van vertrouwelijkheid en 
beroepsgeheim en moet worden behandeld 
op een wijze die het onderzoek niet in het 
gedrang brengt.

Or. en

Amendement 38
George Sabin Cutaş

Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

de sancties die gelden voor inbreuken op 
deze verordening vaststellen en ervoor 
zorgen dat deze sancties worden toegepast. 
Die sancties moeten doeltreffend, 
evenredig en afschrikkend zijn om de 
malafide handelaren te ontmoedigen 
opzettelijk gevaarlijke of niet-conforme 
producten op de interne markt te brengen.

Or. en

Motivering

Een gebrek aan middelen om het markttoezicht ten uitvoer te leggen heeft tot 
handelsverschuivingen geleid waarbij malafide handelaren opzettelijk de interne markt 
betreden op plekken waar het markttoezicht het minst doeltreffend is en de straffen het laagst 
zijn. Er dient te worden gegarandeerd dat er voldoende middelen voor markttoezicht 
beschikbaar worden gesteld zonder dat er een onevenredige druk wordt gelegd op de 
nationale begroting van de lidstaten die verantwoordelijk zijn voor de tenuitvoerlegging van 
dat markttoezicht.

Amendement 39
George Sabin Cutaş

Voorstel voor een verordening
Overweging 33 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33 bis) Om ervoor te zorgen dat de 
straffen die de lidstaten de 
marktdeelnemers opleggen doeltreffend 
zijn, dienen deze gecoördineerd te worden 
ingevoerd.

Or. en

Amendement 40
Paul Murphy

Voorstel voor een verordening
Overweging 34
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(34) Markttoezicht moet minstens 
gedeeltelijk worden gefinancierd met 
vergoedingen die worden gevraagd van 
marktdeelnemers wanneer de 
markttoezichtautoriteiten de 
marktdeelnemers gelasten corrigerende 
maatregelen te nemen of wanneer die 
autoriteiten zelf maatregelen moeten 
nemen. Deze vergoedingen zouden niet op 
de schouders van de consument terecht 
moeten komen en mogen derhalve geen 
invloed hebben op de detailhandelsprijs 
van een product.

Or. en

Amendement 41
George Sabin Cutaş

Voorstel voor een verordening
Overweging 34 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34 bis) De inkomsten die vanwege de 
inbreuk op deze verordening worden 
vergaard, dienen voor activiteiten op het 
gebied van markttoezicht te worden 
bestemd.

Or. en

Motivering

Een gebrek aan middelen om het markttoezicht ten uitvoer te leggen heeft tot 
handelsverschuivingen geleid waarbij malafide handelaren opzettelijk de interne markt 
betreden op plekken waar het markttoezicht het minst doeltreffend is en de straffen het laagst 
zijn. Er dient te worden gegarandeerd dat er voldoende middelen voor markttoezicht 
beschikbaar worden gesteld zonder dat er een onevenredige druk wordt gelegd op de 
nationale begroting van de lidstaten die verantwoordelijk zijn voor de tenuitvoerlegging van 
dat markttoezicht.
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Amendement 42
Cristiana Muscardini

Voorstel voor een verordening
Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41) Daar de doelstelling van deze 
verordening, namelijk door de vaststelling 
van een kader voor coherent markttoezicht 
in de Unie waarborgen dat zich in de 
handel bevindende producten waarop 
Uniewetgeving van toepassing is, een hoog 
niveau van bescherming van de gezondheid 
en veiligheid en van andere openbare 
belangen bieden zonder dat afbreuk wordt 
gedaan aan de werking van de interne 
markt, niet voldoende door de lidstaten kan 
worden verwezenlijkt aangezien daarvoor 
een verregaande samenwerking, interactie 
en eenvormigheid tussen alle bevoegde 
autoriteiten van alle lidstaten is vereist, en 
derhalve wegens de omvang en de 
gevolgen van het optreden beter door de 
Unie kan worden verwezenlijkt, kan de 
Unie, overeenkomstig het in artikel 5 van 
het Verdrag neergelegde 
subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. 
Overeenkomstig het in hetzelfde artikel 5 
neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat 
deze verordening niet verder dan nodig is 
om deze doelstelling te verwezenlijken.

(41) Daar de doelstelling van deze 
verordening, namelijk door de vaststelling 
van een kader voor coherent markttoezicht 
in de Unie waarborgen dat zich in de 
handel bevindende producten, zowel online 
als offline, waarop Uniewetgeving van 
toepassing is, een hoog niveau van 
bescherming van de gezondheid en 
veiligheid en van andere openbare 
belangen bieden zonder dat afbreuk wordt 
gedaan aan de werking van de interne 
markt, zowel online als offline, niet 
voldoende door de lidstaten kan worden 
verwezenlijkt aangezien daarvoor een 
verregaande samenwerking, interactie en 
eenvormigheid tussen alle bevoegde 
autoriteiten van alle lidstaten is vereist, en 
derhalve wegens de omvang en de 
gevolgen van het optreden beter door de 
Unie kan worden verwezenlijkt, kan de 
Unie, overeenkomstig het in artikel 5 van 
het Verdrag neergelegde 
subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. 
Overeenkomstig het in hetzelfde artikel 5 
neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat
deze verordening niet verder dan nodig is 
om deze doelstelling te verwezenlijken.

Or. en

Amendement 43
Paul Murphy

Voorstel voor een verordening
Overweging 42
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42) Deze verordening eerbiedigt de 
grondrechten en neemt met name de in het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie erkende beginselen in acht.
Deze verordening heeft met name tot doel 
een hoog niveau van bescherming van de 
menselijke gezondheid en van de 
consument te waarborgen alsook de 
volledige eerbiediging van de vrijheid van 
ondernemerschap en het recht op 
eigendom,

(42) Deze verordening eerbiedigt de 
grondrechten en neemt met name de in het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie erkende beginselen in acht. 
Deze verordening heeft met name tot doel 
een hoog niveau van bescherming van de 
menselijke gezondheid te waarborgen 
alsook de volledige eerbiediging van 
consumenten- en werknemersrechten,

Or. en

Amendement 44
Franck Proust

Voorstel voor een verordening
Overweging 42

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42) Deze verordening eerbiedigt de 
grondrechten en neemt met name de in het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie erkende beginselen in acht. 
Deze verordening heeft met name tot doel 
een hoog niveau van bescherming van de 
menselijke gezondheid en van de 
consument te waarborgen alsook de 
volledige eerbiediging van de vrijheid van 
ondernemerschap en het recht op 
eigendom,

(42) Deze verordening eerbiedigt de 
grondrechten en neemt met name de in het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie erkende beginselen in acht. 
Deze verordening heeft met name tot doel 
een hoog niveau van bescherming van de 
menselijke gezondheid, van de consument 
en van intellectuele-eigendomsrechten te 
waarborgen alsook de volledige 
eerbiediging van de vrijheid van 
ondernemerschap en het recht op 
eigendom.

Or. fr

Amendement 45
Cristiana Muscardini
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In deze verordening wordt een kader 
vastgesteld dat het mogelijk maakt te 
verifiëren of producten voldoen aan strenge 
eisen inzake de gezondheid en veiligheid 
van personen in het algemeen, de 
gezondheid en veiligheid op het werk, 
consumentenbescherming, het milieu, de 
openbare veiligheid en andere openbare 
belangen.

In deze verordening wordt een kader 
vastgesteld dat het mogelijk maakt te 
verifiëren of online en offline verkrijgbare
producten voldoen aan strenge eisen inzake 
de gezondheid en veiligheid van personen 
in het algemeen, de gezondheid en 
veiligheid op het werk, eerlijke 
handelspraktijken,
consumentenbescherming, het milieu, de 
bescherming van intellectuele-
eigendomsrechten, de bescherming van de 
openbare veiligheid en andere openbare 
belangen.

Or. en

Amendement 46
Paul Murphy

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In deze verordening wordt een kader 
vastgesteld dat het mogelijk maakt te 
verifiëren of producten voldoen aan strenge 
eisen inzake de gezondheid en veiligheid 
van personen in het algemeen, de 
gezondheid en veiligheid op het werk, 
consumentenbescherming, het milieu, de 
openbare veiligheid en andere openbare 
belangen.

In deze verordening wordt een kader 
vastgesteld dat het mogelijk maakt te 
verifiëren of producten voldoen aan strenge 
eisen inzake de gezondheid en veiligheid 
van personen in het algemeen, de 
gezondheid en veiligheid op het werk, de 
bescherming van werknemers- en 
consumentenrechten, het milieu, de 
openbare veiligheid en andere openbare 
belangen.

Or. en

Amendement 47
Franck Proust
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In deze verordening wordt een kader 
vastgesteld dat het mogelijk maakt te 
verifiëren of producten voldoen aan strenge 
eisen inzake de gezondheid en veiligheid 
van personen in het algemeen, de 
gezondheid en veiligheid op het werk, 
consumentenbescherming, het milieu, de 
openbare veiligheid en andere openbare 
belangen.

In deze verordening wordt een kader 
vastgesteld dat het mogelijk maakt te 
verifiëren of producten voldoen aan strenge 
eisen inzake de gezondheid en veiligheid 
van personen in het algemeen, de 
gezondheid en veiligheid op het werk, 
consumentenbescherming, bescherming 
van intellectuele-eigendomsrechten, het 
milieu, de openbare veiligheid en andere 
openbare belangen.

Or. fr

Amendement 48
Salvatore Iacolino

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De hoofdstukken I, II, III, V en VI van 
deze verordening zijn van toepassing op 
alle producten die onder 
Verordening (EU) nr. [… betreffende de 
veiligheid van consumentenproducten] of 
de harmonisatiewetgeving van de Unie 
vallen, met inbegrip van producten die 
worden geassembleerd of vervaardigd voor 
eigen gebruik van de fabrikant, voor zover 
de harmonisatiewetgeving van de Unie 
geen specifieke bepaling met dezelfde 
doelstelling bevat.

1. De hoofdstukken I, II, III, V en VI van 
deze verordening zijn van toepassing op 
alle producten die onder 
Verordening (EU) nr. [… betreffende de 
veiligheid van consumentenproducten] of 
de harmonisatiewetgeving van de Unie 
vallen, met inbegrip van producten die 
worden geassembleerd of vervaardigd voor 
uitsluitend eigen gebruik van de fabrikant, 
voor zover de harmonisatiewetgeving van 
de Unie geen specifieke bepaling met 
dezelfde doelstelling bevat.

Or. it

Motivering

Onder uitsluitend eigen gebruik wordt verstaan het gebruik dat plaatsvindt binnen de 
productiefaciliteiten van de fabrikant van de producten, waarbij deze producten echter voor 
verkoop in de handel worden gebracht.
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Amendement 49
Cristiana Muscardini

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 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 of aanbieden
van een product met het oog op distributie, 
consumptie of gebruik op de markt van de 
Unie, online of offline;

Or. en

Amendement 50
Cristiana Muscardini

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) "in de handel brengen": het voor het 
eerst in de Unie op de markt aanbieden van 
een product;

(3) "in de handel brengen": het voor het 
eerst in de Unie op de markt aanbieden van 
een product, zowel online als offline;

Or. en

Amendement 51
Cristiana Muscardini

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) "markttoezicht": activiteiten en 
maatregelen van overheidsinstanties om 
ervoor te zorgen dat producten geen gevaar 

(11) "markttoezicht": activiteiten en 
maatregelen van overheidsinstanties om 
ervoor te zorgen dat producten, ongeacht 
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opleveren voor de gezondheid en 
veiligheid of andere aspecten van de 
bescherming van het openbaar belang en, 
in het geval van onder de 
harmonisatiewetgeving van de Unie 
vallende producten, voldoen aan de in die 
wetgeving opgenomen eisen;

of ze online of offline worden 
aangeboden, geen gevaar opleveren voor 
de gezondheid en veiligheid of andere 
aspecten van de bescherming van het 
openbaar belang en, in het geval van onder 
de harmonisatiewetgeving van de Unie 
vallende producten, voldoen aan de in die 
wetgeving opgenomen eisen;

Or. en

Amendement 52
Cristiana Muscardini

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) "markttoezichtautoriteit": de autoriteit 
of autoriteiten van een lidstaat 
verantwoordelijk voor het uitvoeren van 
markttoezicht op het eigen grondgebied;

(12) "markttoezichtautoriteit": de autoriteit 
of autoriteiten van een lidstaat 
verantwoordelijk voor het uitvoeren van 
online of offline markttoezicht op het 
eigen grondgebied;

Or. en

Amendement 53
Franck Proust

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) "product dat een risico vormt": een 
product dat een ongunstige invloed kan 
hebben op de gezondheid en veiligheid van 
personen in het algemeen, de gezondheid 
en veiligheid op het werk, 
consumentenbescherming, het milieu en de 
openbare veiligheid alsook op andere 
openbare belangen, in een mate die verder 
gaat dan wat redelijk en aanvaardbaar 

(13) "product dat een risico vormt": een 
product dat een ongunstige invloed kan 
hebben op de gezondheid en veiligheid van 
personen in het algemeen, de gezondheid 
en veiligheid op het werk, 
consumentenbescherming, het milieu, de 
bescherming van intellectuele-
eigendomsrechten en de openbare 
veiligheid alsook op andere openbare 
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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;

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. fr

Amendement 54
Cristiana Muscardini

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en

Amendement 55
Paul Murphy

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) "product dat een risico vormt": een 
product dat een ongunstige invloed kan 
hebben op de gezondheid en veiligheid van 

(13) "product dat een risico vormt": een 
product dat een ongunstige invloed kan 
hebben op de gezondheid en veiligheid van 
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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;

personen in het algemeen, met inbegrip 
van de mensen die betrokken zijn bij het 
fabricageproces, de gezondheid en 
veiligheid op het werk, 
werknemersrechten vanwege de niet-
naleving van fundamentele ILO-
verdragen, consumentenbescherming, het 
milieu en de openbare veiligheid, ook in 
het land waarin het product is 
geproduceerd en/of verwerkt, 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

Amendement 56
Cristiana Muscardini

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – alinea 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) "product dat een risico vormt op 
het gebied van regelgeving": een product 
dat niet in overeenstemming is met de 
toepasselijke Uniewetgeving;

Or. en

Amendement 57
Cristiana Muscardini

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 18
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(18) "harmonisatiewetgeving van de Unie": 
alle wetgeving van de Unie die de 
voorwaarden om producten zowel online 
als offline op de markt aan te bieden,
harmoniseert;

Or. en

Amendement 58
Salvatore Iacolino

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. it

Motivering

Deze wijziging heeft tot doel om het voorstel van de Commissie op dit punt te specificeren en 
te versterken.

Amendement 59
Cristiana Muscardini

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 60
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 61
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De markttoezichtautoriteiten krijgen de 
bevoegdheden, gelden en middelen om hun 
taken naar behoren uit te voeren. De 
lidstaten informeren de Commissie 
jaarlijks over de middelen die aan de 
markttoezichtautoriteiten zijn toegekend. 
Op basis hiervan zal de Commissie 
beoordelen of de toekenning van middelen 
passend is. De Commissie zal de lidstaten 
aanbevelingen sturen als de toegekende 
middelen ontoereikend worden geacht.

Or. en

Amendement 62
Salvatore Iacolino

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De markttoezichtautoriteiten 
verbinden zich ertoe om met de steun van 
de nationale autoriteiten de stelsels voor 
douanecontrole sneller te harmoniseren.

Or. it

Motivering

Met een harmonisatie van de douaneprocedures wordt het gemakkelijker om controle uit te 
oefenen op de invoer van met name producten die vanwege hun herkomst of onderdelen een 
verhoogd risico met zich meebrengen.

Amendement 63
Daniel Caspary
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Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De markttoezichtautoriteiten dienen 
zich, in samenwerking met de nationale 
autoriteiten, ten volle in te zetten om de 
harmonisatie van de 
douanecontrolesystemen verder uit te 
breiden.

Or. en

Amendement 64
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

In geval van een bekend of nieuw risico 
conform artikel 6, lid 1 waarschuwen 
markttoezichtautoriteiten gebruikers op 
hun grondgebied binnen een passende 
termijn voor producten waarvan door deze 
autoriteiten is vastgesteld dat zij een risico 
vormen.

Or. en

Amendement 65
Paul Murphy

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Zij werken met marktdeelnemers samen ter 
voorkoming of beperking van de risico's 

Zij werken met marktdeelnemers en 
vakorganisaties samen ter voorkoming of 
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van producten die deze marktdeelnemers 
op de markt aanbieden. Daartoe 
stimuleren en bevorderen zij vrijwillige 
initiatieven van de marktdeelnemers, in 
voorkomend geval ook door het opstellen 
van gedragscodes en de naleving ervan.

beperking van de risico's van producten die 
deze marktdeelnemers op de markt 
aanbieden en om richtlijnen op te stellen 
voor gedragscodes en de naleving ervan.

Or. en

Amendement 66
Paul Murphy

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 67
Cristiana Muscardini

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Algemene verplichtingen van 
marktdeelnemers

Algemene verplichtingen van fabrikanten 
en importeurs

Or. en
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Amendement 68
Cristiana Muscardini

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 69
Cristiana Muscardini

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Fabrikanten en importeurs dienen 
ervoor te zorgen dat hun producten op de 
markt worden gebracht en worden 
goedgekeurd conform de in de EU-
wetgeving uiteengezette eisen die binnen 
het toepassingsgebied van deze 
verordening vallen, en dat hun producten 
veilig zijn voor gebruik

Or. en

Amendement 70
Cristiana Muscardini

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Met het oog op de uitoefening van 
het markttoezicht benoemen buiten de 
Unie gevestigde fabrikanten en 
importeurs een binnen de Unie gevestigde 
gemachtigde.

Or. en

Amendement 71
Cristiana Muscardini

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quater. Fabrikanten en importeurs 
dienen hun naam, geregistreerde 
handelsnaam of geregistreerde 
handelsmerk en het adres in de Unie 
waarop ze bereikbaar zijn op of bij het 
product dat op de markt wordt gebracht, 
te vermelden.

Or. en

Amendement 72
Cristiana Muscardini

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Marktdeelnemers verstrekken de 
markttoezichtautoriteiten alle nodige 
informatie, waaronder informatie die de 
exacte identificatie van het betrokken 
product mogelijk maakt en de tracering 
ervan vergemakkelijkt.

2. Fabrikanten en importeurs verstrekken 
de markttoezichtautoriteiten alle nodige 
informatie, waaronder informatie die de 
exacte identificatie van het betrokken 
product mogelijk maakt en de tracering 
ervan vergemakkelijkt.
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Or. en

Amendement 73
Cristiana Muscardini

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 74
Cristiana Muscardini

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Met het oog op de uitoefening van 
het markttoezicht krijgen importeurs 
toestemming van de buiten de EU 
gevestigde fabrikant om als gemachtigde 
van de fabrikant op te treden. 

Or. en

Amendement 75
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als producten niet onder de 
harmonisatiewetgeving van de Unie 
vallen, zullen de markttoezichtautoriteiten 
terdege rekening houden met de 
protocollen, controlelijsten en andere 
relevante documenten die de 
marktdeelnemers hebben overlegd met 
betrekking tot de risicobeoordeling van 
producten overeenkomstig Richtlijn […] 
betreffende de veiligheid van 
consumentenproducten.

 Or. en

Motivering

It is necessary to define on which basis market surveillance authorities may have sufficient 
reason to believe that products made available on the market could present a risk. Article 9 
provides such a definition for products subject to Union harmonisation legislation, but it does 
not for other products. In the case of non-harmonised products, it is necessary to make the 
link with the CPSD where criteria for risk assessment are laid down. Due to the increasing 
import of products that may not be convered by harmonisation legislation into the EU, it is 
necessary to strengthen the criteria market surveillance authorities should base their 
judgments on.

Amendement 76
Cristiana Muscardini

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 – alinea 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) het product of iedere aanbieding 
van het product draagt zonder 
toestemming een handelsmerk dat 
identiek of gelijk is aan een geregistreerd
handelsmerk voor dit product, waardoor 
de echtheid of de oorsprong van het 
product derhalve niet is gegarandeerd. 

 Or. en
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Amendement 77
Cristiana Muscardini

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De marktdeelnemer zorgt ervoor dat alle 
nodige corrigerende maatregelen worden 
toegepast op alle betrokken producten die 
hij in de Unie op de markt heeft 
aangeboden.

De marktdeelnemer, die een zorgplicht 
vervult, zorgt ervoor dat alle nodige 
corrigerende maatregelen worden toegepast 
op alle betrokken producten die hij in de 
Unie op de markt heeft aangeboden.

 Or. en

Amendement 78
Cristiana Muscardini

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Als de identiteit van de betrokken 
marktdeelnemer niet door de 
markttoezichtautoriteiten kan worden 
geverifieerd, of een marktdeelnemer nalaat 
om de nodige corrigerende maatregelen 
krachtens artikel 9, lid 3, binnen de 
gestelde termijn te nemen, nemen de 
markttoezichtautoriteiten alle nodige 
maatregelen om het risico dat het product 
vormt, aan te pakken.

1. Als de identiteit van de betrokken 
marktdeelnemer niet door de 
markttoezichtautoriteiten kan worden 
geverifieerd, of een marktdeelnemer zijn 
zorgplicht niet vervult of nalaat om de 
nodige corrigerende maatregelen krachtens 
artikel 9, lid 3, binnen de gestelde termijn 
te nemen, nemen de 
markttoezichtautoriteiten alle nodige 
maatregelen om het risico dat het product 
vormt, aan te pakken.

 Or. en

Amendement 79
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Risicobeoordelingen worden gebaseerd op 
beschikbaar wetenschappelijk of technisch 
bewijs.

Risicobeoordelingen worden gebaseerd op 
beschikbaar wetenschappelijk of technisch 
bewijs. Als er sprake is van een 
vermoedelijk risico op schade voor de 
volksgezondheid, dan dient er, ondanks 
een eventueel gebrek aan 
wetenschappelijke consensus, een beroep 
te worden gedaan op het 
voorzorgsbeginsel.

 Or. en

Motivering

Het voorzorgsbeginsel is uitdrukkelijk in het huidige markttoezicht en de wetgeving 
betreffende de veiligheid van consumentenproducten opgenomen; om die reden dient hier in 
toekomstige wetgeving uitdrukkelijk naar te worden verwezen, met name in het licht van de 
huidige en toekomstige trend van toenemende invoer naar de EU en de grote hoeveelheid 
niet-geharmoniseerde producten.

Amendement 80
Paul Murphy

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) alle ILO-verdragen die zijn 
ondertekend en geratificeerd door de 
landen die bij het fabricage- en/of 
verwerkingsproces van het product 
betrokken zijn;

 Or. en

Amendement 81
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als producten niet onder de 
harmonisatiewetgeving van de Unie 
vallen, zullen de autoriteiten die belast 
zijn met de controles aan de 
buitengrenzen terdege rekening houden 
met de protocollen, controlelijsten en 
andere relevante documenten die de 
marktdeelnemers hebben overlegd met 
betrekking tot de risicobeoordeling van 
producten overeenkomstig Richtlijn (EU) 
nr. […] [betreffende de veiligheid van 
consumentenproducten], en die de 
markttoezichtautoriteiten hen ter 
beschikking hebben gesteld om de risico's 
van het product te beoordelen.

Or. en

Motivering

De communicatie en samenwerking tussen de markttoezichtautoriteiten en de autoriteiten die 
belast zijn met de controles aan de buitengrenzen moet worden verbeterd, met name als het 
gaat om producten die niet onder de harmonisatiewetgeving van de Unie, Europese normen 
of relevante nationale wetgeving vallen aangezien de veiligheidscontroles op deze producten 
moeilijker uitvoerbaar zijn. De huidige en toekomstige context van toenemende invoer maakt 
dit des te noodzakelijker.

Amendement 82
Cristiana Muscardini

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3 – alinea 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) het product of iedere aanbieding 
van het product draagt zonder 
toestemming een handelsmerk dat 
identiek of gelijk is aan een geregistreerd 
handelsmerk voor dit product, waardoor 
de echtheid of de oorsprong van het 
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product derhalve niet is gegarandeerd. 

Or. en

Amendement 83
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. De Commissie dient ervoor te 
zorgen dat de autoriteiten die belast zijn 
met de controle van producten aan de 
buitengrenzen de controles door de hele 
EU heen op uniforme wijze uitvoeren. De 
Commissie moet ook beoordelen of de 
autoriteiten over de nodige middelen 
beschikken om hun functie doeltreffend te 
kunnen uitoefenen. Daartoe moeten de 
lidstaten de Commissie jaarlijks een 
rapport sturen waarin zij uitleggen hoe de 
nationale autoriteiten de controles en 
risicobeoordelingen hebben uitgevoerd en 
waarin zij rapporteren over de 
beschikbare middelen en hoeveel 
controles er zijn uitgevoerd. Op basis van 
dit rapportagemechanisme kan de 
Commissie de lidstaten aanbevelingen 
doen als er sprake is van aanzienlijke 
discrepanties en tekortkomingen.

 Or. en

Amendement 84
Paul Murphy

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

 Or. en

Amendement 85
Salvatore Iacolino

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Er vindt op het gebied van programma's 
voor markttoezicht en alle kwesties 
betreffende producten die wegens hun 
herkomst of onderdelen een risico vormen 
efficiënte samenwerking en informatie-
uitwisseling plaats tussen de 
markttoezichtautoriteiten van de lidstaten, 
tussen de verschillende autoriteiten van 
elke lidstaat en tussen de 
markttoezichtautoriteiten en de Commissie 
en de relevante agentschappen van de 
Unie. De lidstaten zorgen ervoor dat deze 
procedures volledig in overeenstemming 
zijn met het beheer van de buitengrenzen 
van de Unie.

Or. it
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Motivering

Samenwerking tussen de autoriteiten en de douanediensten is van cruciaal belang om gepaste 
controleprocedures bij invoer op het grondgebied van de EU-lidstaten te waarborgen.

Amendement 86
Daniel Caspary

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

 Or. en

Amendement 87
Salvatore Iacolino

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De markttoezichtautoriteiten kunnen
samenwerken met de bevoegde 
autoriteiten van derde landen met het oog 
op informatie-uitwisseling en technische 
ondersteuning, bevordering en 
vereenvoudiging van de toegang tot 
systemen van de Unie voor de uitwisseling 

1. De markttoezichtautoriteiten werken 
waar nodig samen met de bevoegde 
autoriteiten van derde landen met het oog 
op informatie-uitwisseling en technische 
ondersteuning, bevordering en 
vereenvoudiging van de toegang tot 
systemen van de Unie voor de uitwisseling 
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van informatie, zoals het RAPEX-systeem, 
overeenkomstig artikel 19, lid 4, en 
bevordering van activiteiten op het gebied 
van conformiteitsbeoordeling en 
markttoezicht.

van informatie, zoals het RAPEX-systeem, 
overeenkomstig artikel 19, lid 4, en 
bevordering van activiteiten op het gebied 
van conformiteitsbeoordeling en 
markttoezicht.

Or. it

Motivering

Samenwerking tussen toezichtautoriteiten is een absolute voorwaarde voor een veilige markt 
en moet derhalve waar nodig worden gestimuleerd en verplicht worden gesteld.

Amendement 88
Daniel Caspary

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De markttoezichtautoriteiten kunnen
samenwerken met de bevoegde autoriteiten 
van derde landen met het oog op 
informatie-uitwisseling en technische
ondersteuning, bevordering en 
vereenvoudiging van de toegang tot 
systemen van de Unie voor de uitwisseling 
van informatie, zoals het RAPEX-systeem, 
overeenkomstig artikel 19, lid 4, en 
bevordering van activiteiten op het gebied 
van conformiteitsbeoordeling en 
markttoezicht.

1. Daar waar nodig moeten de
markttoezichtautoriteiten ertoe 
aangespoord worden samen te werken met 
de bevoegde autoriteiten van derde landen 
met het oog op informatie-uitwisseling en 
technische ondersteuning, bevordering en 
vereenvoudiging van de toegang tot 
systemen van de Unie voor de uitwisseling 
van informatie, zoals het RAPEX-systeem, 
overeenkomstig artikel 19, lid 4, en 
bevordering van activiteiten op het gebied 
van conformiteitsbeoordeling en 
markttoezicht.

 Or. en

Amendement 89
Cristiana Muscardini

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

 Or. en

Amendement 90
Cristiana Muscardini

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

 Or. en



PE514.716v01-00 40/41 AM\941289NL.doc

NL

Amendement 91
Cristiana Muscardini

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt de bedragen van de 
minimale sancties vast en de voorwaarden 
waaronder deze sancties mogen worden 
opgelegd, met inbegrip van de bijzondere 
bepalingen voor kleine en middelgrote 
ondernemingen.

 Or. en

Amendement 92
George Sabin Cutaş

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De naar aanleiding van de sancties 
ingevorderde bedragen dienen bestemd te 
worden voor markttoezichtactiviteiten in 
de betrokken lidstaten.

 Or. en

Motivering

Een gebrek aan middelen om het markttoezicht ten uitvoer te leggen heeft tot 
handelsverschuivingen geleid waarbij malafide handelaren opzettelijk de interne markt 
betreden op plekken waar het markttoezicht het minst doeltreffend is en de straffen het laagst 
zijn. Er dient te worden gegarandeerd dat er voldoende middelen voor markttoezicht 
beschikbaar worden gesteld zonder dat er een onevenredige druk wordt gelegd op de 
nationale begroting van de lidstaten die verantwoordelijk zijn voor de tenuitvoerlegging van 
dat markttoezicht.

Amendement 93
Cristiana Muscardini
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Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – alinea 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ten minste de volgende overtredingen 
geven aanleiding tot een sanctie:
(a) producten die een risico vormen 
overeenkomstig artikel 9, lid 2 tot punt d) 
of niet voldoen aan de in punt a), b) en c) 
van artikel 13, lid 2 bedoelde criteria;
(b) het afleggen van valse verklaringen 
tijdens goedkeuringsprocedures waardoor 
er moet worden overgegaan tot een 
terugroeping;
(c) het vervalsen van testresultaten voor 
typegoedkeuring;
(d) het weigeren van toegang tot 
informatie

 Or. en


