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AMENDEMENTEN

De Commissie industrie, onderzoek en energie 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 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en met name artikel
114,

Gezien het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en met name de 
artikelen 26 en 114,

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Producten die voor beroepsmatig 
gebruik zijn ontworpen maar later naar 
de consumentenmarkt zijn overgegaan 
waar zij aan gewone consumenten worden 
verkocht, dienen onder deze verordening 
te vallen.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Met betrekking tot de 
consumentenproducten die door deze 

(8) Met betrekking tot de 
consumentenproducten die door deze 
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verordening worden bestreken, dient het 
precieze toepassingsgebied van de 
verschillende onderdelen ervan duidelijk 
te worden afgebakend tegenover de 
sectorspecifieke harmonisatiewetgeving 
van de Unie. Daar waar de algemene 
verplichting inzake productveiligheid en 
daarmee verwante bepalingen op alle 
consumentenproducten van toepassing 
dienen te zijn, zouden de verplichtingen 
van de marktdeelnemers niet moeten 
gelden waar vergelijkbare verplichtingen
reeds in de harmonisatiewetgeving van de 
Unie zijn opgenomen, zoals die in de 
Uniewetgeving inzake cosmetica, 
speelgoed, elektrische apparaten of 
bouwproducten.

verordening worden bestreken, dient het 
precieze toepassingsgebied duidelijk te 
worden afgebakend tegenover de 
sectorspecifieke harmonisatiewetgeving 
van de Unie. De verordening zou derhalve
niet moeten gelden voor producten die
reeds onder harmonisatiewetgeving van de 
Unie vallen, zoals de Uniewetgeving 
inzake cosmetica, speelgoed, elektrische 
apparaten of bouwproducten

(Verwezen wordt naar de amendementen op de artikelen 2, 5 en 6)

Motivering

De verordening zou niet moeten gelden voor geharmoniseerde goederen om overlapping en 
dubbel werk te voorkomen, aangezien de belangrijkste elementen van hoofdstuk 1 al onder 
harmonisatiewetgeving vallen. Een duidelijk onderscheid tussen wetgeving voor 
geharmoniseerde en niet-geharmoniseerde consumentengoederen zou de naleving van de 
productvoorschriften door de marktdeelnemers en de handhaving van die voorschriften door 
de markttoezichtautoriteiten vergemakkelijken.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Teneinde de consistentie tussen deze 
verordening en de sectorspecifieke 
harmonisatiewetgeving van de Unie te 
garanderen met betrekking tot de 
specifieke verplichtingen van 
marktdeelnemers, dienen de bepalingen 
voor fabrikanten, gemachtigden, 
importeurs en distributeurs te worden 
gebaseerd op de referentiebepalingen van 
Besluit nr. 768/2008/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 9 juli 2008 

(9) Teneinde de consistentie tussen deze 
verordening en de sectorspecifieke 
harmonisatiewetgeving van de Unie te 
garanderen met betrekking tot de 
specifieke verplichtingen van 
marktdeelnemers, dienen de bepalingen 
voor fabrikanten, gemachtigden, 
importeurs en distributeurs te worden 
gebaseerd op de referentiebepalingen van 
Besluit nr. 768/2008/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 9 juli 2008 
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betreffende een gemeenschappelijk kader 
voor het verhandelen van producten.

betreffende een gemeenschappelijk kader 
voor het verhandelen van producten.
Harmonisatie van de wetgeving mag 
echter geen onnodige administratieve 
lasten voor het bedrijfsleven met zich 
meebrengen.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Het toepassingsgebied van deze 
verordening dient niet te worden beperkt 
tot enige verkoopmethode van 
consumentenproducten, en derhalve ook 
afstandsverkoop te omvatten.

(10) Het toepassingsgebied van deze 
verordening dient niet te worden beperkt 
tot enige verkoopmethode van 
consumentenproducten, en derhalve ook 
afstandsverkoop, zoals onlineverkoop, te 
omvatten.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Deze verordening dient van toepassing 
te zijn op tweedehandsproducten die in de 
loop van een handelsactiviteit opnieuw in 
de toeleveringsketen komen, met 
uitzondering van die 
tweedehandsproducten waarvoor de 
consument niet redelijkerwijze kan 
verwachten dat zij aan moderne 
veiligheidsnormen voldoen, zoals 
antiquiteiten.

(11) Deze verordening dient van toepassing 
te zijn op tweedehandsproducten die in de 
loop van een handelsactiviteit opnieuw in 
de toeleveringsketen komen. Zij dient niet 
van toepassing te zijn op 
tweedehandsproducten waarvoor de 
consument niet redelijkerwijze kan 
verwachten dat zij aan moderne 
veiligheidsnormen voldoen of die het 
resultaat zijn van transacties tussen 
particulieren.

Motivering

Transacties tussen particulieren, zoals een rommelverkoop ("garage sale"), dienen duidelijk 
van het toepassingsgebied van de richtlijn te worden uitgezonderd.
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Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(13) Bij de evaluatie van de veiligheid van 
producten moet rekening worden gehouden 
met alle relevante aspecten, meer bepaald 
hun karakteristieken en aanbiedingsvorm 
en de categorieën van consumenten die de 
producten onder redelijkerwijs te 
verwachten omstandigheden zouden 
kunnen gebruiken, alsook hun 
kwetsbaarheid (met name bij kinderen, 
ouderen en gehandicapten). Bij de 
beoordeling van de risico's voor kwetsbare 
consumenten moet terdege rekening 
worden gehouden met het verwachte en 
door de fabrikant in de 
veiligheidsinstructies beschreven gebruik 
en met de verantwoordelijkheden en de 
toezichts- of voorlichtingsverplichtingen 
van familieleden, dienstverleners of 
werkgevers.

(Verwezen wordt naar het amendement op artikel 6, punt 1, onder d))

Motivering

Het begrip "kwetsbare consumenten" dekt een breed spectrum van situaties die buiten de 
normale aansprakelijkheidsvoorwaarden vallen. Het gevaar voor kwetsbare consumenten 
moet derhalve worden beoordeeld aan de hand van de waarschijnlijkheid dat zij een product 
onder redelijkerwijs te verwachten omstandigheden gebruiken.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Bij de evaluatie van de veiligheid van 
producten moet rekening worden gehouden 

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

met alle relevante aspecten, meer bepaald 
hun karakteristieken, materialen, 
onderdelen en de aanbiedingsvorm van het 
product evenals de verpakking ervan en 
de categorieën van consumenten die de 
producten zouden kunnen gebruiken, 
alsook hun kwetsbaarheid (met name bij 
kinderen, ouderen en gehandicapten).

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

De samenstelling van producten (componenten of materiële bestanddelen, grondstoffen) is 
een essentieel element bij de beoordeling van de productveiligheid.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Om overlappingen in de 
veiligheidsvoorschriften en conflicten met 
andere wetgeving van de Unie te 
vermijden, wordt een product dat conform 
is aan een sectorspecifieke 
harmonisatiewetgeving van de Unie met 
betrekking tot de gezondheid en veiligheid 

(14) Om overlappingen in de 
veiligheidsvoorschriften en conflicten met 
andere wetgeving van de Unie te 
vermijden, wordt een product dat valt 
onder een sectorspecifieke 
harmonisatiewetgeving van de Unie met 
betrekking tot de gezondheid en veiligheid 
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van personen, ook geacht veilig te zijn 
volgens deze verordening.

van personen, uitgesloten van het 
toepassingsgebied van deze verordening.

(Verwezen wordt naar de amendementen op de artikelen 5 en 6)

Motivering

De verordening zou niet moeten gelden voor geharmoniseerde goederen om overlapping en 
dubbel werk te voorkomen, aangezien de belangrijkste elementen van hoofdstuk 1 al onder 
harmonisatiewetgeving vallen. Een duidelijk onderscheid tussen wetgeving die geldt voor 
geharmoniseerde en niet-geharmoniseerde consumentengoederen zou de naleving van de 
productvoorschriften door de marktdeelnemers en de handhaving van die voorschriften door 
de toezichthoudende instanties vergemakkelijken.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) Om het in de handel brengen van 
veilige producten te bevorderen, kunnen 
marktdeelnemers, en met name mkb-
bedrijven, aan de bij deze verordening 
opgelegde verplichtingen voldoen door de 
oprichting van consortia met als tweeledig 
doel de naleving van de veiligheidseisen 
voor producten op een efficiënte en 
kwalitatief verantwoorde manier te 
waarborgen en de kosten en de 
administratieve en bureaucratische 
rompslomp voor individuele bedrijven te 
verminderen.

Amendement 12

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 

(20) Een duidelijke identificatie en 
traceerbaarheid van een product in de hele 
toeleveringsketen kunnen het 
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gemakkelijker maken de marktdeelnemers 
te identificeren en effectieve corrigerende 
maatregelen te nemen tegen onveilige 
producten, zoals gericht terugroepen. De 
identificatie en traceerbaarheid van 
producten verzekeren met andere woorden
dat de consumenten en de marktdeelnemers 
accurate informatie krijgen over onveilige 
producten, waardoor het vertrouwen in de
markt wordt vergroot en onnodige 
verstoringen van de handel worden 
vermeden. De producten moeten daarom 
ter identificatie een vermelding dragen 
waarmee ook de fabrikant en eventueel de 
importeur kunnen worden vastgesteld. De 
fabrikanten moeten ook een technische 
documentatie opstellen over hun producten 
waarvoor de meest passende en 
kosteneffectieve manier kan worden 
gekozen, bv. langs elektronische weg. De 
marktdeelnemers dienen voorts ertoe te 
worden verplicht hun eigen leveranciers te 
vermelden en diegenen aan wie zij zelf een 
product hebben geleverd. Richtlijn 
95/46/EG van het Europees Parlement en 
de Raad van 24 oktober 1995 betreffende 
de bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van 
persoonsgegevens en betreffende het vrije 
verkeer van die gegevens, is van toepassing 
op de verwerking van persoonsgegevens 
voor de doelstellingen van deze 
verordening.

gemakkelijker maken de marktdeelnemers 
te identificeren en effectieve corrigerende 
maatregelen te nemen tegen onveilige 
producten, zoals gericht terugroepen. De 
identificatie en traceerbaarheid van 
producten voor de fabrikant kunnen
verzekeren dat de consumenten en de 
marktdeelnemers accurate informatie 
krijgen over onveilige producten 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.

Motivering

Teneinde de privacy van consumenten te beschermen moet worden gewaarborgd dat de 
traceerbaarheid van het product uitsluitend betrekking heeft op de fabrikant en bedoeld is 
voor gevallen waarin het terugroepen van het product noodzakelijk is.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 20
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Een duidelijke identificatie en 
traceerbaarheid van een product in de hele 
toeleveringsketen kunnen het 
gemakkelijker maken de marktdeelnemers 
te identificeren en effectieve corrigerende 
maatregelen te nemen tegen onveilige 
producten, zoals gericht terugroepen. De 
identificatie en traceerbaarheid van 
producten verzekeren met andere woorden 
dat de consumenten en de marktdeelnemers 
accurate informatie krijgen over onveilige 
producten, waardoor het vertrouwen in de 
markt wordt vergroot en onnodige 
verstoringen van de handel worden 
vermeden. De producten moeten daarom 
ter identificatie een vermelding dragen 
waarmee ook de fabrikant en eventueel de 
importeur kunnen worden vastgesteld. De 
fabrikanten moeten ook een technische 
documentatie opstellen over hun producten 
waarvoor de meest passende en 
kosteneffectieve manier kan worden 
gekozen, bv. langs elektronische weg. De 
marktdeelnemers dienen voorts ertoe te 
worden verplicht hun eigen leveranciers te 
vermelden en diegenen aan wie zij zelf een 
product hebben geleverd. Richtlijn 
95/46/EG van het Europees Parlement en 
de Raad van 24 oktober 1995 betreffende 
de bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van 
persoonsgegevens en betreffende het vrije 
verkeer van die gegevens, is van toepassing 
op de verwerking van persoonsgegevens 
voor de doelstellingen van deze 
verordening.

(20) Een duidelijke identificatie en 
traceerbaarheid van een product in de hele 
toeleveringsketen kunnen het 
gemakkelijker maken de marktdeelnemers 
te identificeren en effectieve corrigerende 
maatregelen te nemen tegen onveilige 
producten, zoals gericht terugroepen. De 
identificatie en traceerbaarheid van 
producten verzekeren met andere woorden 
dat de consumenten en de marktdeelnemers 
accurate informatie krijgen over onveilige 
producten, waardoor het vertrouwen in de 
markt wordt vergroot en onnodige 
verstoringen van de handel worden 
vermeden. De producten moeten daarom 
ter identificatie een vermelding dragen 
waarmee ook de fabrikant of 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.

(Verwezen wordt naar de amendementen op de artikelen 8 en 10)

Motivering

Als de naam en het adres van een niet-EU-fabrikant op een geïmporteerd product vermeld 
moeten staan, zou deze informatie bekend worden bij de concurrenten en zakelijke klanten 
van de importeur met als gevolg dat zij de importeur in de toekomst zouden kunnen omzeilen 
en de producten rechtsreeks bij de niet-EU-fabrikant zouden kunnen bestellen. Dit zou 
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mkb'ers ontmoedigen om producten te importeren en zou leiden tot een ernstige verstoring 
van de concurrentie. Derhalve wordt voorgesteld deze informatie op te nemen in de 
technische documentatie.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 20 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 ter) De bestaande traceringssystemen 
en identificatieprocedures moeten 
daadwerkelijk worden toegepast en 
verbeterd. Met het oog hierop moeten de 
gebruikte technologieën worden 
beoordeeld en geëvalueerd, zodat de 
marktdeelnemers betere resultaten 
kunnen bereiken en minder zwaar worden 
belast. Een van de doelstellingen van deze 
verordening is de voortdurende 
verbetering van de traceringssystemen 
voor marktdeelnemers en producten.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) De procedures om een Europese norm 
aan te vragen ter ondersteuning van deze 
verordening en voor formele bezwaren 
tegen een norm, moeten in deze 
verordening worden neergelegd en 
afgestemd op Verordening (EU) nr. 
1025/2012. Om algemene consistentie te 
verzekeren op het gebied van Europese 
normalisatie, moeten aanvragen van een 
Europese norm, of bezwaren tegen een 
Europese norm, worden ingediend bij het 
comité dat bij die verordening is opgericht, 
na passende raadpleging van de 
deskundigen van de lidstaten op het gebied 

(24) De procedures om een Europese norm 
aan te vragen ter ondersteuning van deze 
verordening en voor formele bezwaren 
tegen een norm, moeten in deze 
verordening worden neergelegd en 
afgestemd op Verordening (EU) nr. 
1025/2012. Om algemene consistentie te 
verzekeren op het gebied van Europese 
normalisatie, moeten aanvragen van een 
Europese norm, of bezwaren tegen een 
Europese norm, worden ingediend bij het 
comité dat bij die verordening is opgericht, 
na passende raadpleging van de 
deskundigen van de lidstaten op het gebied 
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van de veiligheid van 
consumentenproducten.

van de veiligheid van 
consumentenproducten en relevante 
belanghebbenden.

(Verwezen wordt naar het amendement op artikel 16, punt 1)

Motivering

De Commissie moet rekening houden met de standpunten van de belanghebbenden bij de 
bepaling van de inhoud van de nieuwe Europese veiligheidsnormen om ervoor te zorgen dat 
deze normen relevant, proportioneel en effectief zijn.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Om eenvormige voorwaarden te 
garanderen voor de tenuitvoerlegging van 
deze verordening, moeten 
uitvoeringsbevoegdheden worden 
toegekend aan de Commissie inzake het 
verlenen van vrijstellingen van de 
verplichting om de 
markttoezichtautoriteiten in kennis te 
stellen van producten die een risico 
vormen, inzake het type gegevensdrager en 
het aanbrengen ervan op het product met 
het oog op de traceerbaarheid, inzake 
normalisatieverzoeken bij Europese 
normalisatieorganisaties, en inzake 
besluiten over formele bezwaren tegen 
Europese normen. Deze bevoegdheden 
moeten worden uitgeoefend 
overeenkomstig Verordening (EU) 
nr. 182/2011 van het Europees Parlement 
en de Raad van 16 februari 2011 tot 
vaststelling van de algemene voorschriften 
en beginselen die van toepassing zijn op de 
wijze waarop de lidstaten de uitoefening 
van de uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren.

(27) Om eenvormige voorwaarden te 
garanderen voor de tenuitvoerlegging van 
deze verordening, moeten 
uitvoeringsbevoegdheden worden 
toegekend aan de Commissie inzake het 
verlenen van vrijstellingen van de 
verplichting om de 
markttoezichtautoriteiten in kennis te 
stellen van producten die een risico 
vormen, inzake het type gegevensdrager en 
het aanbrengen ervan op het product met 
het oog op de traceerbaarheid en inzake 
besluiten over formele bezwaren tegen 
Europese normen. Deze bevoegdheden 
moeten worden uitgeoefend 
overeenkomstig Verordening (EU) 
nr. 182/2011 van het Europees Parlement 
en de Raad van 16 februari 2011 tot 
vaststelling van de algemene voorschriften 
en beginselen die van toepassing zijn op de 
wijze waarop de lidstaten de uitoefening 
van de uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren.

(Verwezen wordt naar het amendement op artikel 16, punt 1)
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Motivering

Nieuwe Europese veiligheidsnormen voor consumentenproducten op basis van artikel 4 
moeten worden beschouwd als aanvulling op de basiswetgevingshandeling door niet-
essentiële onderdelen toe te voegen overeenkomstig artikel 290 VWEU. In verband met het 
zeer algemene karakter van artikel 4 zouden het Europees Parlement en de Raad de 
mogelijkheid moeten hebben om een mandaat voor nieuwe normen voor de Commissie te 
herroepen of er bezwaar tegen aan te tekenen. Het is derhalve passend om het mandaat te 
verlenen door middel van een gedelegeerde handeling.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de producten moeten onder 
redelijkerwijs te verwachten 
omstandigheden door de consument
kunnen worden gebruikt, ook al zijn zij 
niet voor hem bestemd;

b) het is onder redelijkerwijs te verwachten 
omstandigheden waarschijnlijk dat de 
producten door de consument worden 
gebruikt, ook al zijn zij bij het in de 
handel brengen niet voor de consument
bestemd;

Motivering

Er moet duidelijker worden geformuleerd dat met artikel 2, punt 1, letter b) uitsluitend wordt 
beoogd dat producten die onder redelijkerwijs te verwachten omstandigheden ook door de 
consument kunnen worden gebruikt, onder het toepassingsgebied van de verordening vallen. 
Het is niet de bedoeling om oneigenlijk gebruik van producten door de consument op deze 
plaats te regelen.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Deze verordening is niet van toepassing 
op producten die vóór gebruik gerepareerd 
moeten worden of opnieuw in goede staat 
moeten worden gebracht, indien deze 
producten als zodanig op de markt worden 

2. Deze verordening is niet van toepassing 
op producten die vóór gebruik gerepareerd 
moeten worden of opnieuw in goede staat 
moeten worden gebracht, indien deze 
producten als zodanig op de markt worden 
aangeboden. Deze verordening is niet van 
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aangeboden. toepassing op transacties tussen 
particulieren.

Motivering

Transacties tussen particulieren, zoals een rommelverkoop ("garage sale"), dienen duidelijk 
van het toepassingsgebied van de richtlijn te worden uitgezonderd.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De hoofdstukken II tot en met IV van
deze verordening zijn niet van toepassing 
op producten waarvoor voorschriften 
gelden inzake de bescherming van de 
menselijke gezondheid en veiligheid uit 
harmonisatiewetgeving van de Unie of op 
grond van dergelijke wetgeving.

4. Deze verordening is niet van toepassing 
op producten waarvoor voorschriften 
gelden inzake de bescherming van de 
menselijke gezondheid en veiligheid uit 
harmonisatiewetgeving van de Unie of op 
grond van dergelijke wetgeving.

(Verwezen wordt naar de amendementen op de artikelen 5 en 6)

Motivering

De verordening zou niet moeten gelden voor geharmoniseerde goederen om overlapping en 
dubbel werk te voorkomen, aangezien de belangrijkste elementen van hoofdstuk I al onder 
harmonisatiewetgeving vallen. Een duidelijk onderscheid tussen wetgeving voor 
geharmoniseerde en niet-geharmoniseerde consumentengoederen zou de naleving van de 
productvoorschriften door de marktdeelnemers en de handhaving van die voorschriften door 
de markttoezichtautoriteiten vergemakkelijken.

Amendement 20

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) "veilig product": een product dat bij 
normale of redelijkerwijs te verwachten 
gebruiksomstandigheden, ook wat 

(1) "veilig product": een product dat bij 
normale of redelijkerwijs te verwachten 
gebruiksomstandigheden, ook wat 
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gebruiksduur en eventueel indienststelling, 
installatie en onderhoudseisen betreft, geen 
enkel risico oplevert, dan wel slechts 
beperkte risico's die verenigbaar zijn met 
het gebruik van het product en vanuit het 
oogpunt van een hoog beschermingsniveau 
voor de gezondheid en de veiligheid van 
personen, aanvaardbaar worden geacht;

gebruiksduur en eventueel indienststelling, 
installatie, onderhouds-, opleidings- en 
toezichtseisen betreft, geen enkel risico 
oplevert, dan wel slechts beperkte risico's 
die verenigbaar zijn met het gebruik van 
het product en vanuit het oogpunt van een 
hoog beschermingsniveau voor de 
gezondheid en de veiligheid van personen, 
aanvaardbaar worden geacht;

Motivering

Bij de beoordeling van de veiligheid van een product moet zorgvuldig rekening worden 
gehouden met de verantwoordelijkheden of de toezichts- of opleidingsverplichtingen voor 
familieleden, dienstverleners of werkgevers.

Amendement 21

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) "veilig product": een product dat bij 
normale of redelijkerwijs te verwachten 
gebruiksomstandigheden, ook wat 
gebruiksduur en eventueel indienststelling, 
installatie en onderhoudseisen betreft, geen 
enkel risico oplevert, dan wel slechts 
beperkte risico's die verenigbaar zijn met 
het gebruik van het product en vanuit het 
oogpunt van een hoog beschermingsniveau 
voor de gezondheid en de veiligheid van 
personen, aanvaardbaar worden geacht;

(1) "veilig product": een product dat bij 
normale of redelijkerwijs te verwachten 
gebruiksomstandigheden, ook wat 
gebruiksduur en eventueel indienststelling, 
installatie, onderhoudseisen en 
verwijdering betreft, geen enkel risico 
oplevert, dan wel slechts beperkte risico's 
die verenigbaar zijn met het gebruik van 
het product en vanuit het oogpunt van een 
hoog beschermingsniveau voor de 
gezondheid en de veiligheid van personen, 
aanvaardbaar worden geacht;

Motivering

Bij een verrichting die aan het einde van de levensduur van een product door de consument 
moet worden uitgevoerd, moet de veiligheid worden gegarandeerd.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 7
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) "distributeur": een natuurlijke of 
rechtspersoon in de toeleveringsketen,
verschillend van de fabrikant of de 
importeur, die een product op de markt 
aanbiedt;

(7) "distributeur": een
verantwoordingsplichtige natuurlijke of 
rechtspersoon in de toeleveringsketen,
anders dan de fabrikant of de importeur, 
die een product op de markt aanbiedt;
transacties tussen particulieren die in een 
niet-commerciële hoedanigheid handelen, 
vallen hier niet onder;

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De marktdeelnemers mogen alleen veilige
producten in de Unie in de handel brengen 
of aanbieden.

De marktdeelnemers mogen alleen veilige 
producten op de interne markt van de Unie 
in de handel brengen of aanbieden.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vermoeden van veiligheid Vermoeden van conformiteit met de 
algemene veiligheidsvoorschriften

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) met betrekking tot de risico's die 
worden bestreken door voorschriften ter 

Schrappen
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bescherming van de menselijke 
gezondheid en veiligheid opgenomen in of 
uit hoofde van harmonisatiewetgeving 
van de Unie, indien het product aan deze 
voorschriften voldoet;

(Verwezen wordt naar de amendementen op de artikelen 2 en 6)

Motivering

De verordening zou niet moeten gelden voor geharmoniseerde goederen om overlapping en 
dubbel werk te voorkomen, aangezien de belangrijkste elementen van hoofdstuk I al onder 
harmonisatiewetgeving vallen. Een duidelijk onderscheid tussen wetgeving voor 
geharmoniseerde en niet-geharmoniseerde consumentengoederen zou de naleving van de 
productvoorschriften door de marktdeelnemers en de handhaving van die voorschriften door 
de markttoezichtautoriteiten vergemakkelijken.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) bij ontstentenis van voorschriften 
opgenomen in of uit hoofde van 
harmonisatiewetgeving van de Unie als 
bedoeld onder a), met betrekking tot de 
risico's die worden bestreken door 
Europese normen, indien het product 
conform is aan de relevante Europese 
normen, of onderdelen daarvan, waarvan 
de referenties zijn bekendgemaakt in het 
Publicatieblad van de Europese Unie 
overeenkomstig de artikelen 16 en 17;

b) met betrekking tot de risico's die worden 
bestreken door Europese normen, indien 
het product conform is aan de relevante 
Europese normen, of onderdelen daarvan, 
waarvan de referenties zijn bekendgemaakt 
in het Publicatieblad van de Europese Unie 
overeenkomstig de artikelen 16 en 17;

(Verwezen wordt naar de amendementen op de artikelen 2 en 6)

Motivering

De verordening zou niet moeten gelden voor geharmoniseerde goederen om overlapping en
dubbel werk te voorkomen, aangezien de belangrijkste elementen van hoofdstuk I al onder 
harmonisatiewetgeving vallen. Een duidelijk onderscheid tussen wetgeving voor 
geharmoniseerde en niet-geharmoniseerde consumentengoederen zou de naleving van de 
productvoorschriften door de marktdeelnemers en de handhaving van die voorschriften door 
de markttoezichtautoriteiten vergemakkelijken.
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Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) bij ontstentenis van voorschriften 
opgenomen in of uit hoofde van 
harmonisatiewetgeving van de Unie als 
bedoeld onder a), en van Europese normen 
als bedoeld onder b), met betrekking tot de 
risico's die worden bestreken door de 
gezondheids- en veiligheidsvoorschriften 
van de wetgeving van de lidstaat waar het 
product op de markt wordt aangeboden, 
indien het product aan deze nationale 
vereisten voldoet.

c) bij ontstentenis van voorschriften 
opgenomen in of uit hoofde van Europese 
normen als bedoeld onder b), met 
betrekking tot de risico's die worden 
bestreken door de gezondheids- en 
veiligheidsvoorschriften van de wetgeving 
van de lidstaat waar het product op de 
markt wordt aangeboden, indien het 
product aan deze nationale vereisten 
voldoet.

(Verwezen wordt naar de amendementen op de artikelen 2 en 6)

Motivering

De verordening zou niet moeten gelden voor geharmoniseerde goederen om overlapping en 
dubbel werk te voorkomen, aangezien de belangrijkste elementen van hoofdstuk I al onder 
harmonisatiewetgeving vallen. Een duidelijk onderscheid tussen wetgeving voor 
geharmoniseerde en niet-geharmoniseerde consumentengoederen zou de naleving van de 
productvoorschriften door de marktdeelnemers en de handhaving van die voorschriften door 
de markttoezichtautoriteiten vergemakkelijken.

Amendement 28

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

a) de kenmerken van het product, onder 
meer de samenstelling, de verpakking, de 
voorschriften voor assemblage, en, in 
voorkomend geval, voor installatie, 
onderhoud en verwijdering;
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Amendement 29

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

Producten dienen ook veilig te zijn in de fase waarin ze worden verwijderd.

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – punt 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de categorieën consumenten die bij het 
gebruik van het product risico's lopen, in 
het bijzonder kwetsbare consumenten;

d) de categorieën consumenten die bij het 
gebruik van het product risico's lopen, in 
het bijzonder kwetsbare consumenten die 
het product gebruiken bij redelijkerwijs te 
verwachten omstandigheden;

(Verwezen wordt naar overweging 13 en artikel 16, punt 2 bis (nieuw))

Motivering

Het begrip "kwetsbare consumenten" dekt een breed spectrum van situaties die buiten de 
normale aansprakelijkheidsvoorwaarden vallen. De risico's voor kwetsbare consumenten 
moeten derhalve worden beoordeeld aan de hand van de waarschijnlijkheid dat zij een 
product onder redelijkerwijs te verwachten omstandigheden gebruiken. Dit amendement is 
ook verwerkt in het amendement waarin wordt voorgesteld een nieuw artikel 16, punt 2 bis 
toe te voegen.

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
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Artikel 6 – punt 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de huidige stand van vakkennis en 
techniek;

Schrappen

(Verwezen wordt naar de amendementen op artikel 6, punt 1, artikel 6, punt 1 bis (nieuw) en 
artikel 6, punt 2)

Motivering

Onderaan de lijst plaatsen. Hoewel het van belang is met de stand van vakkennis en techniek 
rekening te houden, zou het niet het belangrijkste punt van overweging mogen zijn. De laatste 
stand der techniek zorgt over het algemeen voor een hoger veiligheidsniveau. Niettemin is de 
beschikbaarheid van producten met een kleiner risico geen afdoende reden om een product 
als onveilig te beschouwen. Dit amendement is ook verwerkt in het amendement tot invoeging 
van een nieuw artikel 6, punt 1 bis.

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – punt 2 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) de veiligheid die de consument 
redelijkerwijs mag verwachten.

Schrappen

(Verwezen wordt naar het amendement tot invoeging van een nieuw artikel 6, punt 1 bis)

Motivering

Dit criterium lijkt arbitrair en creëert rechtsonzekerheid voor marktdeelnemers omdat ze voor 
ieder product moeten bepalen welke veiligheid "consumenten redelijkerwijs mogen 
verwachten", zonder enige zekerheid of de markttoezichtautoriteiten het concept wellicht 
anders interpreteren. Dit amendement is ook verwerkt in het amendement tot invoeging van 
een nieuw artikel 6, punt 1 bis.

Amendement 33

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

h bis) de huidige stand van vakkennis en 
techniek.

(Amendement tot invoeging van een nieuw artikel 6, punt 1 bis)

Motivering

Onderaan de lijst geplaatst. Hoewel het van belang is met de stand van vakkennis en techniek 
rekening te houden, zou het niet het belangrijkste punt van overweging mogen zijn. De laatste 
stand der techniek zorgt over het algemeen voor een hoger veiligheidsniveau. Een product 
kan echter nog steeds als veilig worden beschouwd, ook al zijn er andere producten met een 
nog hoger veiligheidsniveau in de handel verkrijgbaar. Dit amendement is ook verwerkt in het 
amendement tot invoeging van een nieuw artikel 6, punt 1 bis.

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer zij hun producten in de handel 
brengen, waarborgen de fabrikanten dat 
deze producten zijn ontworpen en 
vervaardigd overeenkomstig het algemene 
veiligheidsvoorschrift van artikel 4.

1. Wanneer zij hun producten in de handel 
brengen, waarborgen de fabrikanten dat 
deze producten zijn ontworpen en 
vervaardigd overeenkomstig het algemene 
veiligheidsvoorschrift van artikel 4, ook 
wanneer het producten betreft die op 
afstand worden verkocht.

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – punt 4 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) indien de fabrikanten het product 
niet in de handel brengen, hun naam, hun 
geregistreerde handelsnaam of hun 
geregistreerde handelsmerk en het 
contactadres.
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Motivering

Als de naam en het adres van een niet-EU-fabrikant op een geïmporteerd product vermeld 
moeten staan, zou deze informatie bekend worden bij de concurrenten en zakelijke klanten 
van de importeur, met als gevolg dat zij de importeur in de toekomst zouden kunnen omzeilen 
en de producten rechtsreeks bij de niet-EU-fabrikant zouden kunnen bestellen. Dit zou 
mkb'ers ontmoedigen om producten te importeren en zou leiden tot een ernstige verstoring 
van de concurrentie. Derhalve wordt voorgesteld deze informatie op te nemen in de 
technische documentatie.

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De fabrikanten vermelden hun naam, 
hun geregistreerde handelsnaam of hun 
geregistreerde handelsmerk en het 
contactadres op het product, of wanneer dit
niet mogelijk is, op de verpakking of in een 
bij het product gevoegd document. Het 
adres moet één enkele plaats aangeven 
waar de fabrikant kan worden 
gecontacteerd.

7. Indien fabrikanten een product in de
handel brengen vermelden zij hun naam, 
hun geregistreerde handelsnaam of hun 
geregistreerde handelsmerk en het 
contactadres op het product, of, wanneer 
dit niet mogelijk is, op de verpakking of in 
een bij het product gevoegd document of 
op een duidelijk op het product of op de 
verpakking dan wel in bij het product 
gevoegde documenten vermelde website.
Het adres moet één enkele plaats aangeven 
waar de fabrikant kan worden 
gecontacteerd.

(Verwezen wordt naar het amendement op artikel 10, punt 3)

Motivering

Met name voor kleine producten (zoals sokken) en producten die los kunnen worden verkocht 
(zoals golfballen) zouden de voorgestelde verplichtingen tot hoge extra kosten leiden omdat 
de informatie dan bij de losse producten moet worden geleverd. De vermelding van een 
website waar nadere informatie kan worden ingewonnen zou kostenefficiënter en 
milieuvriendelijker zijn.

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – punt 8 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 De fabrikanten garanderen dat hun product 
vergezeld gaat van instructies en 
veiligheidsinformatie die zijn opgesteld in 
een taal die door de consumenten 
gemakkelijk kan worden begrepen, zoals 
vastgesteld door de lidstaat waar het 
product op de markt wordt aangeboden, 
behalve wanneer het product veilig kan 
worden gebruikt zoals door de fabrikant is 
bedoeld, zonder dergelijke instructies en 
veiligheidsinformatie.

De fabrikanten garanderen dat hun product 
vergezeld gaat van instructies en 
veiligheidsinformatie die zijn opgesteld in 
een taal die door de consumenten 
gemakkelijk kan worden begrepen, zoals 
vastgesteld door de lidstaat waar het 
product op de markt wordt aangeboden, 
behalve wanneer het product veilig kan 
worden gebruikt zoals door de fabrikant is 
bedoeld, zonder dergelijke instructies en 
veiligheidsinformatie. De 
veiligheidsinformatie stelt consumenten in 
staat de risico´s te beoordelen die een 
product met zich meebrengt gedurende 
een normale en redelijkerwijs te voorziene 
gebruiksduur, wanneer deze risico´s niet 
onmiddellijk, zonder adequate 
waarschuwing herkenbaar zijn;

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – punt 8 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De fabrikanten garanderen dat hun product 
vergezeld gaat van instructies en 
veiligheidsinformatie die zijn opgesteld in 
een taal die door de consumenten 
gemakkelijk kan worden begrepen, zoals 
vastgesteld door de lidstaat waar het 
product op de markt wordt aangeboden, 
behalve wanneer het product veilig kan 
worden gebruikt zoals door de fabrikant is 
bedoeld, zonder dergelijke instructies en 
veiligheidsinformatie.

De fabrikanten garanderen dat hun product 
vergezeld gaat van instructies en 
veiligheidsinformatie die zijn opgesteld in 
een taal die of een visueel formaat dat
door de consumenten gemakkelijk kan 
worden begrepen, zoals vastgesteld door de 
lidstaat waar het product op de markt wordt 
aangeboden, behalve wanneer het product 
veilig kan worden gebruikt zoals door de 
fabrikant is bedoeld, zonder dergelijke 
instructies en veiligheidsinformatie.

Motivering

De vertaling in alle EU-talen kan in sommige gevallen worden vervangen door instructies in 
de vorm van afbeeldingen en pictogrammen. Deze innovatieve oplossingen zijn goede en 
aantrekkelijke alternatieven voor het technische vocabulaire dat gehanteerd wordt in de 
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handleidingen bij bepaalde producten.

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – punt 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Fabrikanten die van mening zijn of 
redenen hebben om aan te nemen dat een 
door hen in de handel gebracht product niet 
veilig is of anderszins niet conform is met 
deze verordening, nemen onmiddellijk de 
nodige corrigerende maatregelen om het 
product conform te maken of zo nodig uit 
de handel te nemen of terug te roepen. 
Bovendien brengen fabrikanten, indien het 
product niet veilig is, de bevoegde 
markttoezichtautoriteiten van de lidstaten 
waar zij het product op de markt hebben 
aangeboden, hiervan onmiddellijk op de 
hoogte, waarbij zij in het bijzonder de 
risico's voor de gezondheid en de 
veiligheid en alle genomen corrigerende 
maatregelen uitvoerig beschrijven.

9. (Niet van toepassing op de Nederlandse 
tekst)

(Verwezen wordt naar het amendement op artikel 10, punt 7, en artikel 11, punt 5)

Motivering

(Niet van toepassing op de Nederlandse tekst) 

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – punt 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9 bis. Waarschuwingen die bepalend zijn 
voor de beslissing om een product te 
kopen, zoals die waarin de minimum- en 
maximumleeftijd of het minimum- en 
maximumgewicht voor gebruikers is 
vermeld, en andere belangrijke 



AD\1003294NL.doc 25/38 PE514.880v02-00

NL

waarschuwingen moeten op de 
consumentenverpakking zijn vermeld of 
anderszins duidelijk zichtbaar zijn voor de 
consument voordat hij tot aankoop 
overgaat, ook als de aankoop online 
gebeurt.

Motivering

De consumenteninformatie moet worden verbeterd, vooral met betrekking tot onlineverkopen 
waarbij het voor consumenten moeilijk is specifieke informatie over een product en op de 
verpakking daarvan na te trekken.

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Importeurs vermelden hun naam, hun 
geregistreerde handelsnaam of hun 
geregistreerde handelsmerk en contactadres 
op het product, of wanneer dit niet 
mogelijk is, op de verpakking of in een bij 
het product gevoegd document. Zij zorgen 
ervoor dat het aanbrengen van een extra 
etiket de door de fabrikant op het etiket 
verstrekte informatie niet verbergt.

3. Importeurs vermelden hun naam, hun 
geregistreerde handelsnaam of hun 
geregistreerde handelsmerk en contactadres 
op het product, of wanneer dit niet 
mogelijk is, op de verpakking of in een bij 
het product gevoegd document of op een 
duidelijk op het product of op de 
verpakking dan wel in bij het product 
gevoegde documenten vermelde website.
Zij zorgen ervoor dat het aanbrengen van 
een extra etiket de door de fabrikant op het 
etiket verstrekte informatie niet verbergt.

(Verwezen wordt naar het amendement op artikel 8, punt 7)

Motivering

Met name voor kleine producten (zoals sokken) en producten die los kunnen worden verkocht 
(zoals golfballen) zouden de voorgestelde verplichtingen tot hoge extra kosten leiden omdat 
de informatie dan bij de losse producten moet worden geleverd. De vermelding van een 
website waar nadere informatie kan worden ingewonnen zou kostenefficiënter en 
milieuvriendelijker zijn.

Amendement 42
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Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – punt 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 De importeurs garanderen dat het product 
vergezeld gaat van instructies en 
veiligheidsinformatie die zijn opgesteld in 
een taal die door de consumenten 
gemakkelijk kan worden begrepen, zoals 
vastgesteld door de lidstaat waar het 
product op de markt wordt aangeboden, 
behalve wanneer het product veilig kan 
worden gebruikt zoals door de fabrikant is 
bedoeld, zonder dergelijke instructies en 
veiligheidsinformatie.

De importeurs garanderen dat het product 
vergezeld gaat van instructies en 
veiligheidsinformatie die zijn opgesteld in 
een taal die of een visueel formaat dat
door de consumenten gemakkelijk kan 
worden begrepen, zoals vastgesteld door de 
lidstaat waar het product op de markt wordt 
aangeboden, behalve wanneer het product 
veilig kan worden gebruikt zoals door de 
fabrikant is bedoeld, zonder dergelijke 
instructies en veiligheidsinformatie.

Motivering

De vertaling in alle EU-talen kan in sommige gevallen worden vervangen door instructies in 
de vorm van afbeeldingen en pictogrammen. Deze innovatieve oplossingen zijn goede en 
aantrekkelijke alternatieven voor het technische vocabulaire dat gehanteerd wordt in de 
handleidingen bij bepaalde producten.

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Importeurs die van mening zijn of 
redenen hebben om aan te nemen dat een 
door hen in de handel gebracht product niet 
veilig is of anderszins niet conform is met 
deze verordening, nemen onmiddellijk de 
nodige corrigerende maatregelen om het 
product conform te maken of zo nodig uit 
de handel te nemen of terug te roepen. 
Bovendien brengen importeurs, indien het 
product niet veilig is, de bevoegde 
markttoezichtautoriteiten van de lidstaten 
waar zij het product op de markt hebben 
aangeboden, hiervan onmiddellijk op de 
hoogte, waarbij zij in het bijzonder de 
risico's voor de gezondheid en de 

7. (Niet van toepassing op de Nederlandse 
tekst)
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veiligheid en alle genomen corrigerende 
maatregelen uitvoerig beschrijven.

(Verwezen wordt naar het amendement op artikel 8, punt 9, en artikel 11, punt 5)

Motivering

(Niet van toepassing op de Nederlandse tekst) 

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor zij een product op de markt 
aanbieden, gaan de distributeurs na of de 
fabrikant en de importeur de 
voorschriften van artikel 8, leden 6 tot en 
met 8, respectievelijk artikel 10, leden 3 en
4, hebben nageleefd.

2. Voor zij een product op de markt 
aanbieden, gaan de distributeurs na of op 
het product de vereiste markeringen zijn 
aangebracht als bedoeld in artikel 8,
punten 6 en 7, respectievelijk artikel 10,
punt 3, en vergezeld gaat van de 
informatie als bedoeld in artikel 8, punt 8, 
en artikel 10, punt 4.

Motivering

In de nieuwe formulering wordt het risico vermeden dat de verplichtingen worden uitgelegd 
als zou een distributeur moeten nagaan (bv. door middel van het testen van producten) of de 
door fabrikanten/importeurs verstrekte informatie accuraat is. Distributeurs zijn uitsluitend 
verantwoordelijk voor het nagaan of alle relevante en vereiste informatie aanwezig is 
overeenkomstig de verordening.

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Distributeurs die van mening zijn of 
redenen hebben om aan te nemen dat een 
door hen op de markt aangeboden product 
niet veilig is of niet conform is met 

5. (Niet van toepassing op de Nederlandse 
tekst)
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respectievelijk artikel 8, leden 6 tot en met 
8, en artikel 10, leden 3 en 4, zien erop toe 
dat de nodige corrigerende maatregelen 
worden genomen om het product conform 
te maken of zo nodig uit de handel te 
nemen of terug te roepen. Bovendien 
brengen distributeurs, indien het product 
niet veilig is, de fabrikant respectievelijk 
de importeur, alsook de 
markttoezichtautoriteiten van de lidstaten 
waar zij het product op de markt hebben 
aangeboden, hiervan onmiddellijk op de 
hoogte, waarbij zij in het bijzonder de 
risico's voor de gezondheid en de 
veiligheid en alle genomen corrigerende 
maatregelen uitvoerig beschrijven.

(Verwezen wordt naar de amendementen op artikel 8, punt 9, en artikel 10, punt 7)

Motivering

(Niet van toepassing op de Nederlandse tekst) 

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – punt 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Distributeurs bieden uitsluitend 
producten op de markt aan die vergezeld 
gaan van veiligheidsvoorschriften en -
informatie in alle officiële talen van het 
land waar zij het product op de markt 
brengen, onder de door de desbetreffende 
lidstaat vastgestelde voorwaarden.

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – punt 1 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De verplichting om de 
markttoezichtautoriteiten in te lichten 
overeenkomstig artikel 8, lid 9, artikel 10, 
leden 2 en 7, en artikel 11, leden 3 en 5, is 
niet van toepassing indien aan de volgende 
voorwaarden is voldaan:

1. De verplichting om de 
markttoezichtautoriteiten in te lichten 
overeenkomstig artikel 8, lid 9, artikel 10, 
leden 2 en 7, en artikel 11, leden 3 en 5, is 
niet van toepassing indien aan alle
volgende voorwaarden is voldaan:

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – punt 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de fabrikant, importeur of distributeur 
kan aantonen dat het risico volledig onder 
controle is en de gezondheid en veiligheid 
van personen niet langer kan bedreigen;

b) de fabrikant, importeur of distributeur 
kan aantonen dat het risico op 
doeltreffende wijze onder controle is om 
risico's voor de gezondheid en veiligheid 
van personen te voorkomen;

Motivering

Het volledig onder controle brengen van risico´s is in de praktijk onmogelijk. Derhalve zou 
de formulering moeten worden aangepast omwille van de rechtszekerheid van de 
marktdeelnemers.

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – punt 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de oorzaak van het risico van het 
product is van dien aard dat de kennis 
ervan geen nuttige informatie is voor de 
autoriteiten of het publiek.

Schrappen

Motivering

In de eerste plaats is de oorzaak van het risico soms niet bekend. In de tweede plaats kunnen 
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marktdeelnemers, als de oorzaak wél bekend is, soms moeilijk beoordelen of de kennis ervan 
nuttige informatie is voor het publiek. Een dergelijke verplichte voorwaarde zou 
rechtsonzekerheid in de hand werken.

Amendement 50

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De Commissie wordt gemachtigd 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 20 tot vaststelling 
van de voorschriften van artikel 8, artikel 
10, artikel 11 en artikel 14 van deze 
verordening waarvan distributeurs van 
tweedehands goederen kunnen worden 
vrijgesteld, op basis van het lage 
risiconiveau hiervan of de buitensporige 
lasten die de voorschriften met zich 
meebrengen voor de economische 
activiteiten van deze kleinschaligere 
marktdeelnemers.

Motivering

Kleine tweedehands winkels moeten van enkele voorschriften voor distributeurs worden 
vrijgesteld, aangezien de lasten voor hun economische activiteiten te groot zouden zijn, 
terwijl zij aan sommige voorschriften onmogelijk zouden kunnen voldoen. De Commissie 
dient de criteria (omzet, omvang, reikwijdte, soort producten) te evalueren op grond waarvan 
deze vrijstellingen moeten worden verleend en deze vrijstellingen middels een gedelegeerde 
handeling voorstellen.

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – punt 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Indien marktdeelnemers de in punt 
1 bedoelde informatie meedelen, 
behandelen de markttoezichtautoriteiten 
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deze informatie als vertrouwelijke 
informatie.

Motivering

Voor veel distributeurs en groothandelaren is het een bedrijfsgeheim waar zij hun producten 
laten maken en aan wie zij die leveren. Daarom moet de identiteit van hun leveranciers 
worden beschermd. De informatie die wordt verstrekt door de marktdeelnemers mag alleen 
gebruikt worden door de markttoezichtautoriteiten en commercieel gevoelige informatie mag 
onder geen beding algemeen bekend worden of in handen van concurrenten vallen.

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Traceerbaarheid van producten Traceerbaarheid van producten die een 
aanzienlijk risico kunnen vormen

Motivering

Dit traceerbaarheidssysteem is uitsluitend bedoeld om specifieke producten en categorieën 
producten te traceren die een aanzienlijk risico zouden kunnen vormen.

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor bepaalde producten, categorieën of 
groepen producten die, gezien hun 
specifieke kenmerken of de specifieke 
voorwaarden voor distributie en gebruik, 
een aanzienlijk risico voor de gezondheid 
en de veiligheid van personen kunnen 
vormen, kan de Commissie van de 
marktdeelnemers die deze producten in de 
handel brengen en aanbieden, eisen een 
traceerbaarheidssysteem in te stellen of 
erbij aan te sluiten.

1. Voor bepaalde producten, categorieën of 
groepen producten die, gezien hun 
specifieke kenmerken of de specifieke 
voorwaarden voor distributie en gebruik, 
een aanzienlijk risico voor de gezondheid 
en de veiligheid van personen kunnen 
vormen, en zo nodig na raadpleging van 
de relevante belanghebbenden, kan de 
Commissie van de marktdeelnemers die 
deze producten in de handel brengen en 
aanbieden, eisen een 
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traceerbaarheidssysteem in te stellen of 
erbij aan te sluiten.

Motivering

Alvorens nieuwe traceerbaarheidsvereisten voor te stellen zou de Commissie de relevante 
belanghebbenden, zoals beroepsorganisaties en consumentenorganisaties, moeten raadplegen 
om gebruik te maken van hun expertise en rekening te houden met de praktische 
consequenties van dergelijke vereisten.

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor bepaalde producten, categorieën of 
groepen producten die, gezien hun 
specifieke kenmerken of de specifieke 
voorwaarden voor distributie en gebruik, 
een aanzienlijk risico voor de gezondheid 
en de veiligheid van personen kunnen 
vormen, kan de Commissie van de 
marktdeelnemers die deze producten in de 
handel brengen en aanbieden, eisen een 
traceerbaarheidssysteem in te stellen of 
erbij aan te sluiten.

1. Voor bepaalde producten, categorieën of 
groepen producten die, gezien hun 
specifieke kenmerken of de specifieke 
voorwaarden voor distributie en gebruik, 
een aanzienlijk risico voor de gezondheid 
en de veiligheid van personen kunnen 
vormen, kan de Commissie van de 
marktdeelnemers die deze producten in de 
handel brengen en aanbieden, eisen een 
traceerbaarheidssysteem voor de fabrikant
in te stellen of erbij aan te sluiten.

Motivering

Teneinde de privacy van consumenten te beschermen moet worden gewaarborgd dat de 
traceerbaarheid van het product uitsluitend betrekking heeft op de fabrikant en bedoeld is 
voor gevallen waarin het terugroepen van het product noodzakelijk is.

Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het traceerbaarheidssysteem moet 
bestaan uit de vergaring en opslag van 

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

gegevens op elektronische wijze waardoor 
identificatie mogelijk is van de producten
en van de marktdeelnemers die bij de 
toeleveringsketen betrokken zijn, alsook uit
het aanbrengen van passende middelen op 
het product, de verpakking ervan of de 
begeleidende documenten, waardoor de 
toegang tot die gegevens mogelijk wordt 
gemaakt.

Motivering

Radiofrequentie-identificatietechnologie (RFID) of een gegevensdrager op het product 
vormen niet het enige middel om te waarborgen dat de benodigde gegevens inzake de 
veiligheid van het product toegankelijk worden gemaakt. Er bestaan andere, goedkopere 
alternatieven zoals een individuele productcode die kan worden gekoppeld aan informatie op 
een website die door de marktdeelnemer wordt beheerd. Deze richtlijn moet geen 
technologische oplossing voorschrijven, maar marktdeelnemers een keuze bieden mits de 
veiligheidsvoorschriften worden nageleefd.

Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – punt 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) tot vaststelling van de gegevens die de 
marktdeelnemers moeten vergaren en 
opslaan door middel van het 
traceerbaarheidssysteem, als bedoeld in lid 
2.

b) tot vaststelling van de gegevens die de 
marktdeelnemers moeten vergaren en 
opslaan door middel van het 
traceerbaarheidssysteem, als bedoeld in lid 
2 en die noodzakelijk zijn om de 
productveiligheid te waarborgen.

Motivering

Teneinde de privacy van consumenten te beschermen moet worden gewaarborgd dat het 
verzamelen en opslaan van gegevens uitsluitend strikt noodzakelijk is met het oog op het 
waarborgen van de productveiligheid.

Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – punt 1 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan een of meer Europese 
normalisatieorganisaties verzoeken om een 
Europese norm op te stellen of aan te 
wijzen, om te verzekeren dat de producten 
die conform deze norm of onderdelen van 
deze norm zijn, voldoen aan het algemene 
veiligheidsvoorschrift van artikel 4. De 
Commissie bepaalt aan welke inhoudelijke 
vereisten de gevraagde Europese norm 
moet voldoen en binnen welke termijn zij 
moet worden vastgesteld.

De Commissie kan een of meer Europese 
normalisatieorganisaties verzoeken om een 
Europese norm op te stellen of aan te 
wijzen, om te verzekeren dat de producten 
die conform deze norm of onderdelen van 
deze norm zijn, voldoen aan het algemene 
veiligheidsvoorschrift van artikel 4.
Rekening houdend met de standpunten 
van de relevante belanghebbenden 
bepaalt de Commissie aan welke 
inhoudelijke vereisten de gevraagde 
Europese norm moet voldoen en binnen 
welke termijn zij moet worden vastgesteld.

(Verwezen wordt naar het amendement op overweging 24)

Motivering

De Commissie moet rekening houden met de standpunten van de belanghebbenden bij de 
bepaling van de inhoud van de nieuwe Europese veiligheidsnormen om ervoor te zorgen dat 
deze normen relevant, proportioneel en effectief zijn.

Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – punt 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt het verzoek als 
bedoeld in de eerste alinea vast bij
uitvoeringsbesluit. Die 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld overeenkomstig de in 
artikel 19, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure.

De Commissie stelt het verzoek als 
bedoeld in de eerste alinea vast bij een 
gedelegeerde handeling overeenkomstig 
artikel 20.

(Verwezen wordt naar het amendement op overweging 27)

Motivering

Nieuwe Europese veiligheidsnormen voor consumentenproducten op basis van artikel 4 
moeten worden beschouwd als aanvulling op de basiswetgevingshandeling door niet-
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essentiële onderdelen toe te voegen overeenkomstig artikel 290 VWEU. In verband met het 
zeer algemene karakter van artikel 4 zouden het Europees Parlement en de Raad de 
mogelijkheid moeten hebben om een mandaat voor nieuwe normen voor de Commissie te 
herroepen of er bezwaar tegen aan te tekenen. Het is derhalve passend om het mandaat te 
verlenen door middel van een gedelegeerde handeling.

Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Artikel 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Artikel 18 Schrappen
Sancties
1. De lidstaten stellen de sancties vast die 
van toepassing zijn op schendingen van
de bepalingen van deze verordening en 
treffen alle maatregelen die nodig zijn om 
de daadwerkelijke toepassing van die 
sancties te garanderen. De aldus 
vastgestelde sancties moeten doeltreffend, 
evenredig en afschrikkend zijn. De 
lidstaten delen die bepalingen uiterlijk op 
[vul datum in - drie maanden vóór de 
datum van toepassing van deze 
verordening] aan de Commissie mede en 
stellen haar onverwijld in kennis van 
eventuele latere wijzigingen.
2. De sancties waarvan sprake in lid 1 
houden rekening met de omvang van de 
ondernemingen en meer bepaald met de 
situatie van kleine en middelgrote 
ondernemingen. De sancties kunnen 
worden vermeerderd indien de betrokken 
marktdeelnemer al vroeger een 
vergelijkbare inbreuk heeft gepleegd en 
voor ernstige inbreuken kan ook in 
strafrechtelijke sancties worden voorzien.

(Verwezen wordt naar artikel 31 van Verordening 2013/0048 (COD))

Motivering

De sancties op overtredingen van de productveiligheidsvoorschriften moeten dezelfde zijn 



PE514.880v02-00 36/38 AD\1003294NL.doc

NL

voor alle producten (geharmoniseerde, niet-geharmoniseerde, consumenten- en professionele 
producten) en gelden ook voor gevallen van niet-naleving, bijvoorbeeld van milieunormen. 
De regels voor sancties moeten derhalve uitsluitend worden vastgelegd in de verordening 
inzake markttoezicht.

Amendement 60

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen als bedoeld in de artikelen 13, 
lid 3, en 15, lid 3, vast te stellen, wordt aan 
de Commissie toegekend voor onbepaalde 
duur vanaf [vul datum in - datum van 
inwerkingtreding van deze verordening].

2. De bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen als bedoeld in de artikelen 13, 
lid 3, en 15, lid 3, vast te stellen, wordt aan 
de Commissie toegekend voor een periode 
van vijf jaar vanaf [vul datum in - datum 
van inwerkingtreding van deze 
verordening]. De Commissie stelt uiterlijk 
negen maanden vóór het einde van de 
termijn van vijf jaar een verslag op over 
de bevoegdheidsdelegatie. De 
bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend 
verlengd met termijnen van dezelfde duur, 
tenzij het Europees Parlement of de Raad 
zich uiterlijk drie maanden voor het einde 
van elke termijn tegen deze verlenging 
verzet.

Amendement 61

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – punt 1

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, meer bepaald 
inzake een betere bescherming van de 
consumenten tegen onveilige producten, 

Uiterlijk [vijf] jaar na de datum van 
toepassing van deze verordening, en elke 
vijf jaar vanaf het eerste verslag, 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, meer bepaald 
inzake een betere bescherming van de 
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rekening houdend met de gevolgen voor 
ondernemingen en meer bepaald voor 
kleine en middelgrote ondernemingen.

consumenten tegen onveilige producten in 
de zin van artikel 4 van deze verordening, 
rekening houdend met de gevolgen voor 
ondernemingen en meer bepaald voor 
kleine en middelgrote ondernemingen. In 
dit verslag worden ook de implicaties en 
bijdragen van Verordening 1025/2012 die 
binnen de werkingssfeer van deze 
verordening vallen beoordeeld.
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Bij de eindstemming aanwezige vaste 
plaatsvervanger(s)
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