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BEKNOPTE MOTIVERING

In zijn resolutie van 8 maart 20111 verzocht het Europees Parlement de Commissie een 
gemeenschappelijk Europees kader voor markttoezicht op te stellen, dat in de plaats zou 
komen van de huidige, in toenemende mate ingewikkelde en omslachtige sectorspecifieke 
markttoezichtregeling.

In antwoord hierop stelde de Commissie op 13 februari 2013 het zogenaamde "Pakket over 
productveiligheid en markttoezicht" voor, dat ook een voorstel voor een verordening 
betreffende de veiligheid van consumentenproducten en een meerjarenactieplan voor 
markttoezicht voor de periode 2013-2015 omvat. De verordening betreffende het 
markttoezicht op producten heeft tot doel het regelgevingskader voor markttoezicht
betreffende niet-voedingsproducten te verduidelijken door de regels voor markttoezicht in 
diverse en soms sectorspecifieke wetten in één enkel juridisch instrument te bundelen, dat 
vervolgens horizontaal in alle sectoren wordt toegepast. Het voorstel houdt bijgevolg een 
vereenvoudiging en versterking van de huidige wetgeving inzake markttoezicht in.

Markttoezicht wordt steeds problematischer. Het aantal niet-conforme producten op de EU-
markt is niet te verwaarlozen en neemt misschien zelfs toe, en er wordt gevreesd dat sommige 
lidstaten hun markttoezichtautoriteiten onvoldoende middelen hebben toegekend opdat deze 
hun taken kunnen uitvoeren. Handel maakt ontegenzeglijk deel uit van het probleem: in het 
kader van vrijhandelsovereenkomsten wordt de EU-markt steeds verder geopend voor 
producten uit derde landen en consumptieproducten die op de Europese interne markt in 
omloop komen, zijn in toenemende mate afkomstig uit derde landen. In veel gevallen blijkt 
het onmogelijk te achterhalen wie de producent is van niet-conforme, uit derde landen 
ingevoerde producten. Europese producenten doen veel investeringen om de EU-wetgeving 
na te leven. Dat betekent dat concurrenten uit derde landen die de EU-wetgeving niet naleven, 
niet alleen de verwezenlijking van diverse doelstellingen van het EU-overheidsbeleid 
ondermijnen maar ook het concurrentievermogen van de Europese bedrijven in gevaar 
brengen.

In deze context doet de rapporteur enkele aanbevelingen:
 de samenwerking met markttoezichtautoriteiten uit derde landen en met name landen 

die preferentiële toegang tot de Europese interne markt genieten, moet worden 
verbeterd;

 de Europese Commissie moet de kwestie van de samenwerking tussen 
markttoezichtautoriteiten aankaarten in haar handelsbesprekingen;

 de lidstaten moeten hun markttoezicht- en douaneautoriteiten voldoende middelen 
verstrekken opdat deze hun taken kunnen uitvoeren; in dit verband doet zich met name 
het probleem voor dat autoriteiten in belangrijke toegangspunten (havens) tot de 
Europese interne markt het zwaarste gedeelte van deze taken moeten dragen, terwijl de 
risico's de hele Unie betreffen;

 de Commissie moet een actievere rol spelen bij de versterking van de samenwerking 
op dit vlak, zodat er gelijke voorwaarden worden gecreëerd voor wat de uitvoering 

                                               
1 Algemene productveiligheid en markttoezicht - Resolutie van het Europees Parlement van 8 maart 2011 over 
de herziening van de richtlijn inzake algemene productveiligheid en markttoezicht.
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van de EU-regeling inzake markttoezicht betreft en zodat malafide handelaars niet op 
zoek gaan naar zwakke plekken in het systeem voor markttoezicht;

 de Commissie moet de werking van de samenwerkingsmechanismen tussen de 
lidstaten onderling en tussen de lidstaten en derde landen kritisch onder de loep 
nemen;

 er moet een pan-Europese letselgegevensbank worden opgericht, die door de Europese 
Commissie wordt gecoördineerd en de oplegging van markttoezichtmaatregelen door 
de relevante autoriteiten ondersteunt.

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
Visum 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- gezien de resolutie van het Europees 
Parlement van 8 maart 2011 over de 
herziening van de richtlijn inzake 
algemene productveiligheid en 
markttoezicht (2010/2085(INI)),

Or. en

Amendement 2

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 

(1) Ter waarborging en verbetering van de 
werking van de interne markt en 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. 
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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.

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. en

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Gezien de recentste gegevens van 
de Eurobarometer, waaruit een daling 
van het vertrouwen van de consument in 
de veiligheid van in de EU verkochte 
producten blijkt, moet de Unie haar 
regelgevingskader voor markttoezicht 
versterken om het vertrouwen van de 
Europese consumenten terug te winnen.

Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Zowel nieuwe als tweedehands 
producten van buiten de Unie kunnen enkel 
in de handel worden gebracht nadat zij in 
het vrije verkeer zijn gebracht. Er moeten 
doeltreffende controles worden uitgevoerd 
aan de buitengrenzen van de Unie om de 
vrijgave op te schorten van producten die 
een risico kunnen vormen wanneer ze in de 

(19) Zowel nieuwe als tweedehands 
producten van buiten de Unie kunnen enkel 
in de handel worden gebracht nadat zij in 
het vrije verkeer zijn gebracht. In 
overeenstemming met het beginsel van 
eenvormigheid van het 
gemeenschappelijke handelsbeleid moeten 
er doeltreffende controles worden 
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Unie in de handel worden gebracht, in 
afwachting van een evaluatie en definitieve 
beslissing van de markttoezichtautoriteiten.

uitgevoerd aan de buitengrenzen van de 
Unie om de vrijgave op te schorten van 
producten die een risico kunnen vormen 
wanneer ze in de Unie in de handel worden 
gebracht, in afwachting van een evaluatie 
en definitieve beslissing van de 
markttoezichtautoriteiten. De Commissie 
moet de doeltreffendheid van deze 
controles beoordelen met als doel ervoor 
te zorgen dat op alle plaatsen waar 
goederen de communautaire markt 
binnenkomen, dezelfde normen worden 
gehanteerd, zodat al dan niet malafide 
goederenhandelaars niet voor 
toegangspunten tot de markt van de Unie 
kunnen kiezen waar het EU-
regelgevingskader voor markttoezicht 
minder streng wordt toegepast.

Or. en

Motivering

Geïmporteerde goederen zijn vaker niet in overeenstemming met de wetgeving van de EU. 
Het risico bestaat dat malafide handelaars proberen om hun producten in de EU binnen te 
krijgen langs toegangspunten waar het regelgevingskader van de EU voor markttoezicht niet 
al te strikt wordt uitgevoerd. De Commissie moet ervoor zorgen dat dit kader in de hele Unie 
consequent wordt toegepast.

Amendement 5

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 

(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 
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producten die een risico vormen, worden 
verbeterd.

producten die een risico vormen, 
aanzienlijk worden verbeterd. De 
Commissie moet toezicht houden op de 
samenwerking tussen deze 
markttoezichtautoriteiten en 
aanbevelingen doen om hun 
samenwerking nog te verbeteren.

Or. en

Motivering

De belofte van meer samenwerking tussen de bevoegde instanties volstaat niet. De Commissie 
moet deze samenwerking actief bevorderen en sturen.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Er moet worden gezorgd voor een 
doeltreffende, snelle en accurate 
informatie-uitwisseling tussen de lidstaten 
onderling en tussen de lidstaten en de 
Commissie. Er moeten bijgevolg 
doeltreffende instrumenten worden 
vastgesteld voor die uitwisseling. Het 
systeem van de Unie voor snelle 
uitwisseling van informatie (RAPEX) heeft 
zijn doeltreffendheid bewezen. RAPEX 
maakt het mogelijk maatregelen te nemen 
in de gehele Unie met betrekking tot 
producten die een risico vormen dat verder 
reikt dan het grondgebied van een enkele 
lidstaat. Om onnodig dubbel werk te 
vermijden, moet dat systeem worden 
gebruikt voor alle door deze verordening 
voorgeschreven kennisgevingen met 
waarschuwing betreffende producten die 
een risico vormen.

(23) Er moet worden gezorgd voor een 
doeltreffende, snelle en accurate 
informatie-uitwisseling tussen de lidstaten 
onderling en tussen de lidstaten en de 
Commissie. Er moeten bijgevolg 
doeltreffende instrumenten worden 
vastgesteld voor die uitwisseling. Het 
systeem van de Unie voor snelle 
uitwisseling van informatie (RAPEX) heeft 
zijn doeltreffendheid bewezen. RAPEX 
maakt het mogelijk maatregelen te nemen 
in de gehele Unie met betrekking tot 
producten die een risico vormen dat verder 
reikt dan het grondgebied van een enkele 
lidstaat. Om onnodig dubbel werk te 
vermijden, moet dat systeem worden 
gebruikt voor alle door deze verordening 
voorgeschreven kennisgevingen met 
waarschuwing betreffende producten die 
een risico vormen, en permanent worden 
geüpdatet.

Or. en
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Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Gezien de omvang van de 
goederenmarkt van de Unie en aangezien 
er geen binnengrenzen zijn, is het beslist 
nodig dat de markttoezichtautoriteiten van 
de lidstaten bereid en in staat zijn om 
doeltreffend samen te werken en om 
gezamenlijke steun en maatregelen te 
coördineren. Bijgevolg moeten 
mechanismen voor wederzijdse bijstand 
worden ontwikkeld.

(25) Gezien de omvang van de 
goederenmarkt van de Unie en aangezien 
er geen binnengrenzen zijn, is het beslist 
nodig dat de markttoezichtautoriteiten van 
de lidstaten (inclusief de 
douaneautoriteiten aan de grenspunten 
van de Europese Unie) bereid en in staat 
zijn om doeltreffend samen te werken en 
om gezamenlijke steun en maatregelen te 
coördineren. Bijgevolg moeten 
mechanismen voor wederzijdse bijstand 
worden ontwikkeld en ten uitvoer 
gebracht. De lidstaten moeten ervoor 
zorgen dat deze mechanismen afdoende 
financiering ontvangen.

Or. en

Motivering

Het volstaat niet om in de interne EU-markt identieke regels toe te passen. Het is van 
essentieel belang dat deze regels in de hele EU consequent worden gehandhaafd, aangezien 
een niet-conform product dat in één bepaalde lidstaat op de markt terechtkomt, vervolgens 
ongehinderd in de hele Unie kan circuleren. Daarom moeten de samenwerkingsmechanismen 
tussen de markttoezichtautoriteiten verbeterd worden.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 26 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26 bis) De Commissie moet bij de opzet 
en uitwerking van het 
gemeenschappelijke handelsbeleid 
rekening houden met de capaciteit en de 
bereidheid van markttoezichtautoriteiten 
uit derde landen om samen te werken met 
de markttoezichtautoriteiten van de 
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lidstaten. Hiertoe moet de Commissie de 
samenwerking door 
markttoezichtautoriteiten in haar bi- en 
multilaterale handelsbesprekingen ter 
sprake brengen en aanmoedigen.

Or. en

Motivering

Het is van het grootste belang dat de Commissie de kwestie van samenwerking tussen 
markttoezichtautoriteiten al aankaart in haar handelsbesprekingen, in het bijzonder gezien nu 
ze begonnen is met een ambitieuze agenda van bilaterale handelsbesprekingen. Aangezien 
preferentiële toegang de toestroom van goederen uit deze derde landen naar de markt van de 
Unie waarschijnlijk zal doen toenemen, moet ervoor gezorgd worden dat dit geen bijkomende 
last oplevert voor de markttoezichtautoriteiten van de lidstaten.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 31 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31 bis) De Commissie moet ervoor zorgen 
dat de eerbiediging van 
vertrouwelijkheidsbepalingen – inclusief 
productie- en bedrijfsgeheimen – geen 
voorrang krijgt op het waarschuwen van 
de bevolking voor gevaarlijke producten 
met een mogelijke impact op de 
gezondheid, de veiligheid van personen en 
de kwaliteit van het milieu.

Or. en

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In deze verordening wordt een kader 
vastgesteld dat het mogelijk maakt te 

In deze verordening wordt een kader 
vastgesteld dat het mogelijk maakt te 
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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.

verifiëren of in de handel gebrachte 
producten die op de EU-markt in omloop 
komen, 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.

Or. en

Motivering

Het moet duidelijk zijn dat de markttoezicht- en douaneautoriteiten als taak hebben ervoor te 
zorgen dat alleen producten die conform zijn met de EU-wetgeving de communautaire markt 
binnenkomen en op de communautaire markt circuleren.

Amendement 11

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 en wordt aan alle lidstaten 
meegedeeld. De lidstaten maken een 
samenvatting van de resultaten 
toegankelijk voor het publiek. De 
Commissie moet de consequente 
uitvoering en de doeltreffendheid van deze 
activiteiten en controles beoordelen en 
indien nodig aanbevelingen doen aan de 
markttoezichtautoriteiten, met als doel een 
consistente en efficiënte uitvoering in de 
hele Unie te waarborgen.

Or. en
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Motivering

Het volstaat niet dat de lidstaten verslag uitbrengen over hun activiteiten. De Commissie moet 
hun activiteiten op basis van de ontvangen informatie beoordelen en indien nodig 
aanbevelingen doen om ervoor te zorgen dat de markttoezichtregeling van de EU consequent 
en daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Elke lidstaat stelt passende 
mechanismen in om ervoor te zorgen dat 
de markttoezichtautoriteiten die door hem 
zijn opgericht of aangewezen, informatie 
uitwisselen, samenwerken en hun 
werkzaamheden coördineren zowel onder 
elkaar als met de autoriteiten die belast zijn 
met de controle van producten aan de 
buitengrenzen van de Unie.

3. Elke lidstaat stelt passende 
mechanismen in om ervoor te zorgen dat 
de markttoezichtautoriteiten die door hem 
zijn opgericht of aangewezen, informatie 
uitwisselen, samenwerken en hun 
werkzaamheden coördineren zowel onder 
elkaar als met de autoriteiten die belast zijn 
met de controle van producten aan de 
buitengrenzen van de Unie. Elke lidstaat
zorgt ervoor dat de 
markttoezichtautoriteiten die hij heeft 
aangewezen of opgericht, over de gepaste 
middelen beschikken voor de 
verwezenlijking van deze samenwerking. 
Elke lidstaat stelt de Commissie in kennis 
van deze mechanismen voor informatie-
uitwisseling en samenwerking.

Or. en

Motivering

Het volstaat niet te eisen dat de lidstaten hun markttoezichtautoriteiten vragen om 
samenwerkingsmechanismen op te zetten. Er moet ook voor gezorgd worden dat deze 
mechanismen naar behoren worden uitgevoerd en naar behoren functioneren. Een 
noodzakelijke voorwaarde voor goed functionerende samenwerkingsmechanismen is dat de 
markttoezichtautoriteiten over de gepaste middelen beschikken om deze uit te voeren.
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Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De markttoezichtautoriteiten 
waarschuwen gebruikers op hun 
grondgebied binnen een passende termijn 
voor producten waarvan door deze 
autoriteiten is vastgesteld dat zij een risico 
vormen. Zij werken met marktdeelnemers 
samen ter voorkoming of beperking van de 
risico's 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.

Or. en

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat stelt een algemeen 
programma voor markttoezicht op, dat ten 
minste om de vier jaar wordt geëvalueerd 
en indien nodig geactualiseerd. Het 
programma heeft betrekking op de 
organisatie van het markttoezicht en de 
daarmee verband houdende activiteiten, en 
besteedt met betrekking tot de uitvoering 
van de harmonisatiewetgeving van de Unie 
en Verordening (EU) nr. […/…]
[betreffende de veiligheid van 
consumentenproducten] aandacht aan de 
specifieke behoeften van de bedrijven in 
het algemeen, en de kmo’s in het bijzonder, 
en biedt advies en bijstand. Het programma 

11. Elke lidstaat stelt een algemeen 
programma voor markttoezicht op, dat ten 
minste om de vier jaar wordt geëvalueerd 
en geactualiseerd. Het programma heeft 
betrekking op de organisatie van het 
markttoezicht en de daarmee verband 
houdende activiteiten, en besteedt met 
betrekking tot de uitvoering van de 
harmonisatiewetgeving van de Unie en 
Verordening (EU) nr. […/…] [betreffende 
de veiligheid van consumentenproducten] 
aandacht aan de specifieke behoeften van 
de bedrijven in het algemeen, en de kmo’s 
in het bijzonder, en biedt advies en 
bijstand. Het programma omvat de 
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omvat de volgende elementen: volgende elementen:

Or. en

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Elke lidstaat stelt sectorspecifieke 
programma's op, die elk jaar worden 
geëvalueerd en indien nodig
geactualiseerd. Deze programma's hebben 
betrekking op alle sectoren waarin de 
autoriteiten markttoezicht uitvoeren.

2. Elke lidstaat stelt sectorspecifieke 
programma's op, die elk jaar worden 
geëvalueerd en geactualiseerd, met name 
rekening houdend met de toenemende 
komst van bepaalde producten op de 
markt van de Unie als gevolg van de 
toepassing van EU-
handelsovereenkomsten met derde 
landen. Deze programma's hebben 
betrekking op alle sectoren waarin de 
autoriteiten markttoezicht uitvoeren.

Or. en

Motivering

Aangezien de inwerkingtreding van nieuwe handelsovereenkomsten waarschijnlijk tot een 
toename zal leiden van producten uit bepaalde derde landen waar producenten misschien nog 
niet goed vertrouwd zijn met de naleving van het EU-recht, moeten de lidstaten bij de 
opstelling van sectorspecifieke programma's voor markttoezicht specifiek rekening houden 
met deze producten.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Deelneming aan RAPEX staat open voor
kandidaat-lidstaten, derde landen en 
internationale organisaties in het kader van 
en in overeenstemming met 
overeenkomsten tussen de Unie en deze 

4. Deelneming aan RAPEX staat open en 
wordt aangemoedigd voor kandidaat-
lidstaten, derde landen en internationale 
organisaties in het kader van en in 
overeenstemming met overeenkomsten 
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landen of organisaties. Die 
overeenkomsten moeten zijn gebaseerd op 
wederkerigheid en moeten bepalingen 
bevatten inzake vertrouwelijkheid die 
overeenkomen met de in de Unie geldende 
bepalingen.

tussen de Unie en deze landen of 
organisaties. De Commissie moet derde 
landen waarmee zij handelsbesprekingen 
opent met het oog op de verlening van 
preferentiële toegang voor bepaalde 
producten tot de markt van de EU, ertoe 
aansporen deel te nemen aan RAPEX en 
bij de onderhandeling over bepalingen 
betreffende markttoegang rekening 
houden met de capaciteit van deze derde 
landen om aan RAPEX deel te nemen.
Die overeenkomsten moeten zijn gebaseerd 
op wederkerigheid en moeten bepalingen 
bevatten inzake vertrouwelijkheid die 
overeenkomen met de in de Unie geldende 
bepalingen.

Or. en

Motivering

Samenwerking tussen de markttoezichtautoriteiten van de lidstaten en derde landen is van 
essentieel belang indien de Unie deze derde landen in het kader van een 
vrijhandelsovereenkomst preferentiële markttoegang verleent. Daarom moet RAPEX niet 
alleen openstaan voor derde landen maar moet de Commissie deze landen ertoe aansporen 
aan RAPEX deel te nemen.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 22 bis
Er moet een pan-Europese 
letselgegevensbank worden opgericht, die 
door de Europese Commissie wordt 
gecoördineerd en de oplegging van 
markttoezichtmaatregelen door de 
relevante autoriteiten ondersteunt.

Or. en

Motivering

Als gevolg van de internationalisering van de handel wordt de problematiek van de 
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consumentenveiligheid almaar complexer en moeilijker aan te pakken. De oprichting van een 
pan-Europese letselgegevensbank zou het delen van informatie over letsels vergemakkelijken, 
de beleidsvorming efficiënter maken en de oplegging van markttoezichtmaatregelen 
ondersteunen.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 22 ter
De relevante, door de lidstaten in het 
leven geroepen markttoezichtautoriteiten 
dragen bij tot de oprichting van de 
gegevensbank en verstrekken de 
Commissie geregeld veelomvattende 
informatie over letsels die in 
overeenstemming is met de 
geharmoniseerde methodologie en -
classificatie.

Or. en

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De Commissie vraagt de 
markttoezichtautoriteiten om verslag uit te 
brengen over hun 
samenwerkingsactiviteiten. Indien de 
Commissie ernstige tekortkomingen 
vaststelt in de wederzijdse steun die de 
markttoezichtautoriteiten elkaar verlenen, 
kan ze aanbevelingen doen om de 
samenwerking te verbeteren.

Or. en
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Motivering

Het volstaat niet om vereisten voor wederzijdse steun op te stellen. De Commissie moet een 
rol spelen bij de bevordering en controle van de doeltreffendheid van deze wederzijdse steun, 
met als doel te verhinderen dat er wordt uitgeweken naar lidstaten met een minder strenge 
toepassing van de markttoezichtregeling.

Amendement 20

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. De markttoezichtautoriteiten moeten 
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

Motivering

Samenwerking met de markttoezichtautoriteiten van derde landen is essentieel om het aantal 
niet-conforme producten dat in de Europese Unie wordt ingevoerd en op de markt van de 
Unie in omloop wordt gebracht, te verlagen, en moet bijgevolg worden aangemoedigd.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Het EMSF kan permanente of tijdelijke 
subgroepen oprichten, waaronder de 
groepen voor administratieve 
samenwerking voor markttoezicht die zijn 
opgezet voor de tenuitvoerlegging van de 

6. Het EMSF kan permanente of tijdelijke 
subgroepen oprichten, waaronder de 
groepen voor administratieve 
samenwerking voor markttoezicht die zijn 
opgezet voor de tenuitvoerlegging van de 
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harmonisatiewetgeving van de Unie. 
Organisaties die de belangen van het 
bedrijfsleven, kleine en middelgrote 
ondernemingen, consumenten, laboratoria 
en conformiteitsbeoordelingsinstanties 
vertegenwoordigen op het niveau van de 
Unie, kunnen worden uitgenodigd om als 
waarnemer aan dergelijke subgroepen deel 
te nemen.

harmonisatiewetgeving van de Unie. 
Organisaties die de belangen van het 
bedrijfsleven, kleine en middelgrote 
ondernemingen, consumenten, laboratoria 
en conformiteitsbeoordelingsinstanties 
vertegenwoordigen op het niveau van de 
Unie, moeten worden uitgenodigd om als 
waarnemer aan dergelijke subgroepen deel 
te nemen, en er moet zoveel mogelijk 
rekening worden gehouden met hun 
mening.

Or. en

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk [vijf] jaar na de datum van 
toepassing van deze verordening evalueert 
de Commissie de toepassing ervan en zendt 
zij een evaluatieverslag naar het Europees 
Parlement en de Raad. In dit verslag wordt 
nagegaan of deze verordening haar 
doelstellingen heeft bereikt, met name wat 
betreft het waarborgen van een 
doeltreffender en efficiënter handhaving 
van de regels inzake productveiligheid en 
de harmonisatiewetgeving van de Unie, het 
verbeteren van de samenwerking tussen de 
markttoezichtautoriteiten, het verscherpen 
van de controles van producten die de Unie 
binnenkomen en het beter beschermen van 
de gezondheid en veiligheid van personen 
in het algemeen, de gezondheid en 
veiligheid op het werk, consumenten, het 
milieu en de openbare veiligheid, alsook 
andere openbare belangen, waarbij 
rekening wordt gehouden met het effect 
ervan op het bedrijfsleven en met name op 
kleine en middelgrote ondernemingen.

Uiterlijk [vijf] jaar na de datum van 
toepassing van deze verordening evalueert 
de Commissie de toepassing ervan en zendt 
zij een evaluatieverslag naar het Europees 
Parlement en de Raad. In dit verslag wordt 
nagegaan of deze verordening haar 
doelstellingen heeft bereikt, met name wat 
betreft het waarborgen van een 
doeltreffender en efficiënter handhaving 
van de regels inzake productveiligheid en 
de harmonisatiewetgeving van de Unie, het 
waarborgen van de toepassing van 
identieke normen aan alle 
toegangspunten tot de EU-markt, het 
verbeteren van de samenwerking tussen de 
markttoezichtautoriteiten van de lidstaten 
en met de markttoezichtautoriteiten van 
derde landen, in het bijzonder die landen 
die preferentiële toegang tot de EU-markt 
genieten, het verscherpen van de controles 
van producten die de Unie binnenkomen en 
het beter beschermen van de gezondheid en 
veiligheid van personen in het algemeen, 
de gezondheid en veiligheid op het werk, 
consumenten, het milieu en de openbare 
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veiligheid, alsook andere openbare 
belangen, waarbij rekening wordt 
gehouden met het effect ervan op het 
bedrijfsleven en met name op kleine en 
middelgrote ondernemingen.

Or. en

Motivering

De Commissie moet bijzondere nadruk leggen op het verbeteren van de samenwerking van de 
markttoezichtautoriteiten van derde landen die preferentiële toegang tot de markt van de Unie 
genieten, met de markttoezichtautoriteiten van de lidstaten. Aangezien deze problematiek ook 
uitdrukkelijk ter sprake zou moeten komen in de handelsbesprekingen, moet de Commissie in 
haar verslag vermelden of zij hierin geslaagd is.


