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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
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 
betreffende een gemeenschappelijk kader 
voor het verhandelen van producten.

(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 
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.

Or. en

Amendement 2

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 elektronische 
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verkoop, te omvatten.

Or. en

Amendement 3

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).

Or. en

Motivering

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

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) In deze verordening moet 
rekening worden gehouden met 
zogenaamde "voor kinderen 
aantrekkelijke producten", die door hun 
ontwerp op de een of andere manier lijken 
op een ander voorwerp dat algemeen 
wordt erkend als aantrekkelijk voor 
kinderen of bestemd voor gebruik door 
kinderen. Met het begrip "voor kinderen 
aantrekkelijke producten" moet vooral 
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rekening worden gehouden bij de 
beoordeling van de veiligheid van een 
product.

Or. en

Amendement 5

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.

Or. it

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 bis) Teneinde de 
oorsprongsvermelding op een soepele 
manier te kunnen hanteren en de 
traceerbaarheid van producten te 
verbeteren, moet de Commissie 
onderzoeken hoe de toepassing van 
specifieke volg- en tracerings- en 
productauthenticatietechnologieën kan 
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worden vergemakkelijkt. De te beoordelen 
technologieën moeten o.a. de 
productveiligheid voor de consument 
waarborgen, de traceringsmechanismen 
verbeteren en vermijden dat 
marktdeelnemers met onnodige 
administratieve lasten worden 
opgescheept, om aldus te voorkomen dat 
de kosten hiervan worden afgewenteld op 
de consument.

Or. en

Amendement 7

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.

Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) De oorsprongsvermelding is een 
aanvulling bij de fundamentele 

(21) De oorsprongsvermelding is een 
aanvulling bij de fundamentele 
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traceerbaarheidsvereisten betreffende de 
naam en het adres van de fabrikant. De 
aanduiding van het land van oorsprong 
helpt meer in het bijzonder de plaats van 
fabricage vast te stellen in al die gevallen 
waarin de fabrikant niet kan worden 
opgespoord of het opgegeven adres 
verschilt van de eigenlijke plaats van 
fabricage. Dergelijke informatie kan de 
taak van de markttoezichtautoriteiten 
vergemakkelijken om het product tot de 
eigenlijke plaats van fabricage te traceren 
en contact mogelijk te maken met de 
autoriteiten in het land van oorsprong in 
het kader van de bilaterale of multilaterale 
samenwerking inzake de veiligheid van 
consumentenproducten voor het treffen van 
geëigende vervolgmaatregelen.

traceerbaarheidsvereisten betreffende de 
naam en het adres van de fabrikant. De 
aanduiding van het land van oorsprong 
helpt meer in het bijzonder de plaats van 
fabricage vast te stellen in al die gevallen 
waarin de fabrikant niet kan worden 
opgespoord of het opgegeven adres 
verschilt van de eigenlijke plaats van 
fabricage. De moderne bedrijfsprocessen 
voor de aanschaf en verwerking van 
materialen nopen bovendien tot 
vermelding van het land van oorsprong 
van de materialen waaruit het product is 
samengesteld, zodat kan worden 
gegarandeerd dat de consument een veilig 
product koopt. Dergelijke informatie kan 
de taak van de markttoezichtautoriteiten 
vergemakkelijken om het product tot de 
eigenlijke plaats van fabricage te traceren 
en contact mogelijk te maken met de 
autoriteiten in het land van oorsprong in 
het kader van de bilaterale of multilaterale 
samenwerking inzake de veiligheid van 
consumentenproducten voor het treffen van 
geëigende vervolgmaatregelen.

Or. it

Motivering

Zoals ook wordt aangegeven in artikel 6, lid 1, onder a), is de samenstelling van een product 
– d.w.z. de materialen waaruit het geheel of gedeeltelijk is samengesteld – een van de 
voornaamste elementen om de veiligheid ervan te beoordelen. De invoering van een 
verplichting om de oorsprong van de materialen waaruit een product is samengesteld 
duidelijk en naar waarheid aan te geven, zou overigens bijdragen tot de bescherming van de 
kwaliteit van het ambachtelijk en industrieel potentieel van de mkb-bedrijven in de lidstaten 
van de Unie.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) De Europese Unie heeft al een 
aantal bilaterale verdragen gesloten – of 
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staat op het punt dat te doen – met landen 
waar de oorsprongsvermelding al 
verplicht is, en derhalve biedt de 
verplichting om de herkomst van een 
product te vermelden de mogelijkheid om 
de markt en de internationale 
concurrentie op een correcte en 
evenwichtige manier te laten functioneren 
en ongelijke behandeling – die de handel 
belemmert – tegen te gaan.

Or. it

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) De aanduiding van de oorsprong 
van een product maakt het voor de 
consument eenvoudiger informatie te 
verkrijgen over de toeleveringsketen van 
het bewuste product, zodat hij zich een 
beter beeld kan vormen van de algehele 
situatie. Met name wanneer conform de 
verplichtingen van de marktdeelnemers de 
naam van de verantwoordelijke fabrikant 
wordt aangegeven, bestaat het risico dat 
de consument wordt misleid, aangezien de 
naam van de verantwoordelijke fabrikant 
niet noodzakelijkerwijs overeenkomt met 
de plaats van productie. De 
oorsprongsaanduiding is derhalve voor de 
consument de enige manier om te weten te 
komen wat het land van productie is.

Or. en

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 21 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 ter) Overigens mag worden verwacht 
dat de oorsprongsaanduiding voor de 
consument ook een hulpmiddel is om 
veilige producten te kunnen kopen die 
voldoen aan hoge kwaliteitsnormen in 
termen van gezondheid en veiligheid voor 
werknemers en van milieubescherming.

Or. en

Amendement 12

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;

Or. en

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 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 17 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

17 bis) "kwetsbare consumenten" zijn 
personen die moeilijk toegang krijgen tot 
voor consumenten relevante informatie of 
deze niet goed begrijpen, of die door hun 
mentale, fysieke of psychische handicap 
of hun leeftijd meer zijn blootgesteld aan 
veiligheidsrisico's, en die daarom 
bijzondere bescherming nodig hebben.

Or. en

(Verwezen wordt naar het initiatiefverslag van het Parlement over een strategie ter 
versterking van de rechten van kwetsbare consumenten (2011/2272 (INI)))

Amendement 14

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) het uiterlijke voorkomen van het 
product, en in het bijzonder wanneer een 
product, hoewel geen levensmiddel, op een 
levensmiddel gelijkt, en daarmee 
gemakkelijk zou kunnen worden verward 
vanwege zijn vorm, reuk, kleur, 

e) het uiterlijke voorkomen en de 
kenmerken van het product, de verpakking
en presentatie ervan. Hieronder valt ook 
een potentieel misleidend uiterlijk 
voorkomen, in het bijzonder wanneer een 
product dat niet is ontworpen voor gebruik 
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voorkomen, verpakking, etikettering, 
volume, omvang of andere kenmerken.

door kinderen, als gevolg van zijn ontwerp 
en kenmerken op de een of andere manier 
lijkt op een ander voorwerp dat algemeen 
wordt erkend als aantrekkelijk of bestemd 
voor gebruik door kinderen.

Or. en

Motivering

Voor kinderen aantrekkelijke producten moeten worden opgenomen in een alomvattend 
uniaal wetgevingskader. Het is de bedoeling dat deze specificaties en kenmerken altijd 
worden betrokken bij de evaluatie van de veiligheid van producten.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De fabrikanten en importeurs garanderen 
dat de producten een aanduiding van het 
land van oorsprong van het product dragen, 
of, wanneer dit door de omvang of aard 
van het product niet mogelijk is, dat de 
aanduiding op de verpakking of in een bij 
het product gevoegd document is vermeld. 
Evenzo kunnen fabrikanten en 
importeurs op hun producten ook een 
vermelding aanbrengen omtrent de 
oorsprong van de materialen waaruit deze 
zijn samengesteld. De aanduiding van de 
oorsprong van het eindproduct moet voor 
de consument zichtbaar zijn. 

Or. it

Motivering

Zoals ook wordt aangegeven in artikel 6, lid 1, onder a), is de samenstelling van een product 
– d.w.z. de materialen waaruit het geheel of gedeeltelijk is samengesteld – een van de 
voornaamste elementen om de veiligheid ervan te beoordelen. De invoering van een 
verplichting om de oorsprong van de materialen waaruit een product is samengesteld 
duidelijk en naar waarheid aan te geven, zou overigens bijdragen tot de bescherming van de 
kwaliteit van het ambachtelijk en industrieel potentieel van de mkb-bedrijven in de lidstaten 
van de Unie.
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Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 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.

Or. en

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 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 
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.

Or. en

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.
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Amendement 19

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 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 
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.

Or. en

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 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – inleidende formule

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:

Or. en
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Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – alinea 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, 
rekening houdend met de gevolgen voor 
ondernemingen en meer bepaald voor 
kleine en middelgrote ondernemingen.

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 
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.

Or. en


