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BEKNOPTE MOTIVERING

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

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

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

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

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

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

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

AMENDEMENTEN

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

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 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 

(20) Een duidelijke identificatie, 
oorsprongsvermelding 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 
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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.

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

Motivering

Een van de vereisten ter ondersteuning van de traceerbaarheid is de oorsprongsvermelding 
van de producten. Op die manier wordt zowel informatie verschaft aan de consument als aan 
de nationale autoriteiten in het geval men van mening is dat een product niet beantwoordt 
aan de veiligheidsstandaarden waarop de verordening is gebaseerd.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) De oorsprongsvermelding is een 
aanvulling bij de fundamentele 

(21) De oorsprongsvermelding is een 
aanvulling bij de fundamentele 
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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.

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. Hiernaast stelt de 
oorsprongsaanduiding de consument in 
staat de producten in verband te brengen 
met de sociale normen en de milieu- en 
veiligheidsnormen in het land van 
oorsprong en wordt de consument 
beschermd tegen illegale producten of 
namaakproducten.   Dergelijke informatie 
kan de taak van de 
markttoezichtautoriteiten vergemakkelijken 
om het product tot de eigenlijke plaats van 
fabricage te traceren en contact mogelijk te 
maken met de autoriteiten in het land van 
oorsprong in het kader van de bilaterale of 
multilaterale samenwerking inzake de 
veiligheid van consumentenproducten en 
de strijd tegen namaak voor het treffen 
van geëigende vervolgmaatregelen. Dit 
gebeurt al in vele landen, partnerlanden 
van de EU en concurrenten op 
commercieel gebied, waar al sinds de 
jaren twintig van de vorige eeuw strengere 
regels gelden ten aanzien van de 
oorsprong, regels die verplicht gesteld zijn 
voor alle goederen, ook goederen die zijn 
geproduceerd in Europa en in die landen 
wordt geïmporteerd. Voorbeelden daarvan 
zijn onder meer de Verenigde Staten, 
Mexico, Canada, Japan. 

Or. it

Motivering

Een van de vereisten voor de veiligheid van producten is de oorsprongsbenaming, niet alleen 
bedoeld voor de bevoegde nationale autoriteiten ingeval de behoefte bestaat het adres te 
achterhalen waar het product is gemaakt, maar ook voor de veiligheid van de consument die 
hiermee geïnformeerd is en zich beschermd zal weten door een bewuste aanschafkeuze.    
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Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. it

Motivering

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

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. it
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Motivering

Hier moet worden verwezen naar de onlinemarkt waarop geen controle is als het op de markt 
gebrachte product onmiddellijk wordt afgeleverd op het adres van de consument. Vooral als 
het om producten van beperkte omvang gaat.

Amendement 5

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 het product een aanduiding van het 
land van oorsprong van het product draagt, 
of, wanneer dit door de omvang of aard 
van het product niet mogelijk is en het 
product de consument of eindgebruiker 
bereikt in zijn gebruikelijke verpakking, 
dat de aanduiding op de verpakking of in 
een bij het product gevoegd document kan 
worden vermeld.

Or. it

Motivering

De consument moet worden beschermd door te verzekeren dat op de verpakking een 
aanduiding van oorsprong van het product staat wanneer dat niet op het product zelf kan 
worden aangebracht.

Amendement 6

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 
omgezet in elke officiële taal van de 
Europese Unie op een manier die 
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eenvoudig te begrijpen is voor de 
consument of eindgebruiker van de 
lidstaat waarin de goederen moeten 
worden verhandeld. De aanduiding mag 
niet worden aangeduid in tekens die 
verschillen van de letters van het Latijns 
alfabet voor producten die worden 
verhandeld in landen waar de taal 
geschreven wordt in dit alfabet en ook in 
landen waarin een ander alfabet gebruikt 
wordt, moet de aanduiding tevens in de 
letters van het Latijns alfabet worden 
weergegeven.

Or. it

Motivering

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

Amendement 7

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. it

Motivering

Het is van fundamenteel belang dat de aanduiding van de oorsprong van het product 
authentiek is en dat er niet mee is geknoeid als maatregel ter informatie en bescherming van 
de consument.
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Amendement 8

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 na of het 
product conform is met het algemene 
veiligheidsvoorschrift van artikel 4, of de 
fabrikant de voorschriften van artikel 8, 
leden 4, 6 en 7, heeft nageleefd en of in de 
technische documentatie die bij het 
product gevoegd is, wordt bevestigd dat 
het product voldoet aan de eisen die 
samenhangen met de mogelijke risico’s 
die aan het product verbonden zijn.

Or. it

Motivering

De importeurs dragen de grootste verantwoordelijkheid voor de introductie van een product 
op de markt van de Unie. Het is daarom van essentieel belang dat zij zich ervan verzekeren 
dat het product niet alleen voldoet aan de veiligheidsstandaarden die in de verordening zijn 
opgenomen, maar ook dat zij de juiste technische documentatie leveren waarin 
risicobeoordelingen zijn opgenomen die al zijn opgesteld in het land van oorsprong of door 
de fabrikant zelf.

Amendement 9

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 

1. De lidstaten stellen de sancties vast die 
van toepassing zijn op schendingen van de 
bepalingen van deze verordening op basis 
van gemeenschappelijke, door de 
Commissie voorgestelde minimumniveaus 
en treffen alle maatregelen die nodig zijn 
om de daadwerkelijke toepassing van die 
sancties te garanderen. De aldus 
vastgestelde sancties moeten doeltreffend, 
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maanden vóór de datum van toepassing 
van deze verordening] aan de Commissie 
mede en stellen haar onverwijld in kennis 
van eventuele latere wijzigingen.

evenredig en afschrikkend zijn.  De 
lidstaten delen die bepalingen uiterlijk op 
[vul datum in - drie maanden vanaf de 
datum van toepassing van deze 
verordening] aan de Commissie mede en 
stellen haar onverwijld in kennis van 
eventuele latere wijzigingen. De sancties 
kunnen worden bepaald afhankelijk van 
de waarde en de hoeveelheid van de op de 
markt gebrachte producten.

Or. it

Motivering

De Commissie moet ten minste een minimumniveau van harmonisatie tussen de 
sanctiesystemen in de verschillende lidstaten verzekeren om te voorkomen dat de verschillen 
tussen de sancties de exporteurs, distributeurs en producenten uit derde landen een voorkeur 
ingeven voor bepaalde toegangspunten tot de Unie boven andere toegangspunten.


