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Amendement 136
Terry Reintke, Karima Delli
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1) Het recht op gezondheid en veiligheid 
is een grondrecht en elke werknemer 
geniet de wettelijke garantie van 
arbeidsomstandigheden waarmee zijn 
gezondheid, veiligheid en waardigheid 
gewaarborgd zijn. Overwegende dat de 
kosten van bedrijfsongevallen en -ziekten 
voor ondernemingen en 
socialezekerheidsstelsels naar schatting 
5,9 % van het bbp vertegenwoordigen, en 
dat effectieve preventie voor werknemers 
een gunstig effect heeft op het welzijn, de 
kwaliteit van het werk en de productiviteit, 
is het voorkomen van risico's, met name 
middels het gebruik van hoogwaardige 
persoonlijke beschermingsmiddelen, 
essentieel voor het verminderen van het 
aantal werkgerelateerde ongevallen en 
ziektegevallen.

Or. en

Amendement 137
Terry Reintke, Karima Delli
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Bij de toepassing van de richtlijn zijn 
echter onvolkomenheden en inconsistenties 

(3) Bij de toepassing van de richtlijn zijn 
echter onvolkomenheden en inconsistenties 
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in de productomschrijving en 
conformiteitsbeoordelingsprocedures aan 
het licht gekomen. Om rekening te houden 
met deze ervaring en om het kader voor het 
verhandelen van onder deze verordening 
vallende producten te verduidelijken, 
moeten bepaalde aspecten van Richtlijn 
89/686/EEG worden herzien en verbeterd.

in de productomschrijving en 
conformiteitsbeoordelingsprocedures aan 
het licht gekomen. Om rekening te houden 
met deze ervaring en om het kader voor het 
verhandelen van onder deze verordening 
vallende producten te verduidelijken, 
moeten bepaalde aspecten van Richtlijn 
89/686/EEG worden herzien en verbeterd, 
terwijl daarbij het overkoepelende 
beginsel van bescherming van gezondheid 
en veiligheid in stand wordt gehouden.

Or. en

Amendement 138
Guillaume Balas

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Deze verordening dient van 
toepassing te zijn op alle leveringsvormen, 
inclusief verkoop op afstand.

Or. fr

Amendement 139
Terry Reintke, Karima Delli
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Aangezien de reikwijdte, de essentiële
gezondheids- en veiligheidseisen en de 
conformiteitsbeoordelingsprocedures 
identiek zijn in alle lidstaten, is er 
nagenoeg geen flexibiliteit bij de omzetting 
in nationale wetgeving van richtlijnen die 
zijn gebaseerd op de beginselen van de 

(4) Aangezien de reikwijdte, de 
gezondheids- en veiligheidseisen en de 
conformiteitsbeoordelingsprocedures 
identiek zijn in alle lidstaten, is er 
nagenoeg geen flexibiliteit bij de omzetting 
in nationale wetgeving van richtlijnen die 
zijn gebaseerd op de beginselen van de 
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nieuwe aanpak. Daarom dient Richtlijn 
89/686/EEG te worden vervangen door een 
verordening, het geschikte 
rechtsinstrument om duidelijke en 
gedetailleerde regels op te leggen die in de 
lidstaten geen speelruimte laten voor een 
afwijkende omzetting.

nieuwe aanpak. Daarom dient Richtlijn 
89/686/EEG te worden vervangen door een 
verordening, het geschikte 
rechtsinstrument om duidelijke en 
gedetailleerde regels op te leggen die in de 
lidstaten geen speelruimte laten voor een 
afwijkende omzetting, met name om de 
volksgezondheid te beschermen, de 
veiligheid op het werk te verbeteren en de 
bescherming van gebruikers te 
waarborgen.

Or. en

Amendement 140
Ulla Tørnæs

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Aangezien de reikwijdte, de essentiële 
gezondheids- en veiligheidseisen en de 
conformiteitsbeoordelingsprocedures 
identiek zijn in alle lidstaten, is er 
nagenoeg geen flexibiliteit bij de omzetting 
in nationale wetgeving van richtlijnen die 
zijn gebaseerd op de beginselen van de 
nieuwe aanpak. Daarom dient Richtlijn 
89/686/EEG te worden vervangen door een 
verordening, het geschikte 
rechtsinstrument om duidelijke en 
gedetailleerde regels op te leggen die in de 
lidstaten geen speelruimte laten voor een 
afwijkende omzetting.

(4) Aangezien de reikwijdte, de essentiële 
gezondheids- en veiligheidseisen en de 
conformiteitsbeoordelingsprocedures 
identiek zijn in alle lidstaten, is er 
nagenoeg geen flexibiliteit bij de omzetting 
in nationale wetgeving van richtlijnen die 
zijn gebaseerd op de beginselen van de 
nieuwe aanpak. Daarom dient Richtlijn 
89/686/EEG te worden vervangen door een 
verordening, het geschikte 
rechtsinstrument om duidelijke en 
gedetailleerde regels op te leggen die in de 
lidstaten geen speelruimte laten voor een 
afwijkende omzetting. Dit dient te worden 
verwezenlijkt middels toepassing van een 
duidelijke en doelgerichte aanpak gericht 
op het verbeteren van de veiligheid op het 
werk en het waarborgen van de 
bescherming van gebruikers.

Or. en
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Amendement 141
Anthea McIntyre

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Sommige producten op de markt met 
een beschermende functie voor de 
gebruiker vallen buiten Richtlijn 
89/686/EEG. Om te zorgen voor een even 
hoog beschermingsniveau voor de 
gebruiker van deze producten als voor de 
PBM die onder Richtlijn 89/686/EEG 
vallen, dient de werkingssfeer van deze 
verordening ook PBM voor particulier 
gebruik tegen vocht, water en warmte te 
omvatten (bv. afwashandschoenen, 
ovenwanten), in overeenstemming met 
soortgelijke PBM voor professioneel 
gebruik die reeds onder 
Richtlijn 89/686/EEG vallen. 
Ambachtelijke producten, zoals 
handgemaakte handschoenen, waarvoor de 
producent niet expliciet een 
beschermingsfunctie claimt, zijn geen 
PBM en blijven daarom buiten 
beschouwing. Verder moet de 
uitsluitingslijst in bijlage I bij Richtlijn 
89/686/EEG worden verduidelijkt, door 
toevoeging van een verwijzing naar de 
producten die onder de wetgeving vallen 
en daarom buiten de PBM-verordening 
vallen.

(9) Sommige producten op de markt met 
een beschermende functie voor de 
gebruiker vallen buiten Richtlijn 
89/686/EEG indien zij alleen bedoeld zijn 
voor particulier gebruik. Om een hoog 
niveau van bescherming te bieden, 
moeten producten voor bescherming van 
de handen tegen extreme hitte in een 
huiselijke omgeving worden opgenomen 
in het toepassingsgebied van deze 
verordening indien voor deze producten 
een specifieke beschermingsfunctie wordt 
geclaimd. Ambachtelijke producten, zoals 
handgemaakte handschoenen en 
ovenhandschoenen, waarvoor de
producent niet expliciet een 
beschermingsfunctie claimt, zijn geen 
PBM; deze producten mogen dan ook niet 
in de werkingssfeer van deze verordening 
worden opgenomen. In plaats daarvan 
moet zelfcertificering voor deze producten 
worden aangemoedigd. Veel fabrikanten 
doen dit al.

Or. en

Amendement 142
Terry Reintke, Karima Delli
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 9
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Sommige producten op de markt met 
een beschermende functie voor de 
gebruiker vallen buiten Richtlijn 
89/686/EEG. Om te zorgen voor een even 
hoog beschermingsniveau voor de 
gebruiker van deze producten als voor de 
PBM die onder Richtlijn 89/686/EEG 
vallen, dient de werkingssfeer van deze 
verordening ook PBM voor particulier 
gebruik tegen vocht, water en warmte te 
omvatten (bv. afwashandschoenen, 
overnwanten), in overeenstemming met 
soortgelijke PBM voor professioneel 
gebruik die reeds onder Richtlijn 
89/686/EEG vallen. Ambachtelijke 
producten, zoals handgemaakte 
handschoenen, waarvoor de producent niet 
expliciet een beschermingsfunctie claimt, 
zijn geen PBM en blijven daarom buiten 
beschouwing. Verder moet de 
uitsluitingslijst in bijlage I bij Richtlijn 
89/686/EEG worden verduidelijkt, door 
toevoeging van een verwijzing naar de 
producten die onder de wetgeving vallen 
en daarom buiten de PBM-verordening 
vallen.

(9) Sommige producten op de markt met 
een beschermende functie voor de 
gebruiker vallen buiten Richtlijn 
89/686/EEG. Een dergelijke uitzondering 
is alleen toegestaan, indien is voorzien in 
een niveau van bescherming van 
gezondheid en veiligheid dat gelijk is aan 
dat van deze verordening of Richtlijn 
89/391/EG. Om te zorgen voor een even 
hoog beschermingsniveau voor de 
gebruiker van deze producten als voor de 
PBM die onder Richtlijn 89/686/EEG 
vallen, dient de werkingssfeer van deze 
verordening ook PBM voor particulier 
gebruik tegen vocht, water en warmte te 
omvatten (bv. afwashandschoenen, 
ovenwanten), in overeenstemming met 
soortgelijke PBM voor professioneel 
gebruik die reeds onder 
Richtlijn 89/686/EEG vallen. 
Ambachtelijke producten, zoals 
handgemaakte handschoenen, waarvoor de 
producent niet expliciet een 
beschermingsfunctie claimt, zijn geen 
PBM en blijven daarom buiten 
beschouwing. Verder moet de 
uitsluitingslijst in bijlage I bij Richtlijn 
89/686/EEG worden verduidelijkt, door 
toevoeging van een verwijzing naar de 
producten die onder de wetgeving vallen 
en daarom buiten de PBM-verordening 
vallen.

Or. en

Amendement 143
Anthea McIntyre

Voorstel voor een verordening
Overweging 10
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Om het begrip en de uniforme 
toepassing van deze verordening van deze 
verordening te vergemakkelijken, moeten 
nieuwe definities voor "individueel 
aangepaste PBM" en "op maat gemaakte 
PBM" worden ingevoerd en moeten de 
conformiteitsbeoordelingsprocedures voor 
die PBM-soorten worden aangepast aan 
de specifieke omstandigheden van hun 
productie.

Schrappen

Or. en

Amendement 144
Ulla Tørnæs

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Om het begrip en de uniforme 
toepassing van deze verordening van deze 
verordening te vergemakkelijken, moeten 
nieuwe definities voor "individueel 
aangepaste PBM" en "op maat gemaakte 
PBM" worden ingevoerd en moeten de 
conformiteitsbeoordelingsprocedures voor 
die PBM-soorten worden aangepast aan de 
specifieke omstandigheden van hun 
productie.

(10) Om het begrip en de uniforme 
toepassing van deze verordening van deze 
verordening te vergemakkelijken, moeten 
nieuwe definities voor "individueel 
aangepaste PBM" en "op maat gemaakte 
PBM", inclusief duidelijke definities voor 
de eindgebruiker van PBM, worden 
ingevoerd en moeten de 
conformiteitsbeoordelingsprocedures voor 
die PBM-soorten worden aangepast aan de 
specifieke omstandigheden van hun
productie. In de definities voor 
"individueel aangepaste PBM" en "op 
maat gemaakte PBM" moet duidelijk 
worden vastgelegd dat de individuele 
aanpassing van PBM een wezenlijke 
invloed moet hebben op de werkomgeving 
en de veiligheid op het werk.

Or. en
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Amendement 145
Anthea McIntyre

Voorstel voor een verordening
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Bij demonstraties en praktijktests 
moeten alle nodige maatregelen worden 
genomen om de bescherming van 
personen te waarborgen. Praktijktests 
mogen niet bedoeld zijn om de 
beschermingsprestaties van de PBM te 
testen, maar om andere, niet-
beschermende eigenschappen als comfort, 
ergonomie en ontwerp te beoordelen. Alle 
betrokken partijen, zoals de werkgever, de 
drager of de consument, moeten van 
tevoren worden ingelicht over de 
reikwijdte en het doel van de test.

Or. en

Amendement 146
Terry Reintke, Karima Delli
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Het is de verantwoordelijkheid van de 
marktdeelnemers dat producten conform 
zijn met de gestelde eisen, in 
overeenstemming met de respectieve rol 
die zij vervullen in de toeleveringsketen, 
teneinde algemene belangen zoals 
gezondheid en veiligheid, en de gebruikers 
in grote mate te beschermen en eerlijke 
mededinging op de markt van de Unie te 
waarborgen.

(11) Het is de verantwoordelijkheid van de 
marktdeelnemers dat producten conform 
zijn met de gestelde eisen, in 
overeenstemming met de respectieve rol 
die zij vervullen in de gehele 
toeleveringsketen, teneinde voor een grote 
mate van bescherming van algemene 
belangen zoals gezondheid en veiligheid, 
en voor correcte informatie en 
bescherming van de gebruikers te zorgen,
en eerlijke mededinging op de markt van 
de Unie te waarborgen.
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Or. en

Amendement 147
Anthea McIntyre

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Het is de verantwoordelijkheid van de 
marktdeelnemers dat producten conform 
zijn met de gestelde eisen, in
overeenstemming met de respectieve rol 
die zij vervullen in de toeleveringsketen, 
teneinde algemene belangen zoals 
gezondheid en veiligheid, en de gebruikers 
in grote mate te beschermen en eerlijke 
mededinging op de markt van de Unie te 
waarborgen.

(11) Het is de verantwoordelijkheid van de 
marktdeelnemers dat de PBM conform zijn 
met de gestelde eisen, in overeenstemming 
met de respectieve rol die zij vervullen in 
de toeleveringsketen, teneinde algemene 
belangen zoals gezondheid en veiligheid, 
en de gebruikers, en zo nodig andere 
personen, in grote mate te beschermen en 
eerlijke mededinging op de markt van de 
Unie te waarborgen.

Or. en

Amendement 148
Guillaume Balas

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Het is de verantwoordelijkheid van de 
marktdeelnemers dat producten conform 
zijn met de gestelde eisen, in 
overeenstemming met de respectieve rol 
die zij vervullen in de toeleveringsketen, 
teneinde algemene belangen zoals 
gezondheid en veiligheid, en de gebruikers 
in grote mate te beschermen en eerlijke 
mededinging op de markt van de Unie te 
waarborgen.

(11) Het is de verantwoordelijkheid van de 
marktdeelnemers dat PBM conform zijn 
met de gestelde eisen, in overeenstemming 
met de respectieve rol die zij vervullen in 
de toeleveringsketen, teneinde algemene 
belangen zoals gezondheid en veiligheid, 
en de gebruikers in grote mate te 
beschermen en eerlijke mededinging op de 
markt van de Unie te waarborgen.

Or. fr
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Amendement 149
Anthea McIntyre

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Alle marktdeelnemers die een rol 
vervullen in de toeleverings- en 
distributieketen moeten passende 
maatregelen nemen om te waarborgen dat 
PBM de gezondheid en de veiligheid van 
personen beschermen en dat zij uitsluitend 
producten op de markt aanbieden die aan
deze verordening voldoen. Deze 
verordening moet zorgen voor een 
duidelijke en evenredige verdeling van de 
verplichtingen overeenkomstig de rol van 
alle marktdeelnemers in de toeleverings- en 
distributieketen.

(12) Alle marktdeelnemers die een rol 
vervullen in de toeleverings- en 
distributieketen moeten passende 
maatregelen nemen om te waarborgen dat 
zij uitsluitend PBM op de markt aanbieden 
die in overeenstemming zijn met deze 
verordening. Deze verordening moet 
zorgen voor een duidelijke en evenredige 
verdeling van de verplichtingen 
overeenkomstig de rol van alle 
marktdeelnemers in de toeleverings- en 
distributieketen.

Or. en

Amendement 150
Guillaume Balas

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Alle marktdeelnemers die een rol 
vervullen in de toeleverings- en 
distributieketen moeten passende 
maatregelen nemen om te waarborgen dat 
PBM de gezondheid en de veiligheid van 
personen beschermen en dat zij uitsluitend 
producten op de markt aanbieden die aan 
deze verordening voldoen. Deze 
verordening moet zorgen voor een 
duidelijke en evenredige verdeling van de 
verplichtingen overeenkomstig de rol van 
alle marktdeelnemers in de toeleverings- en 

(12) Alle marktdeelnemers die een rol 
vervullen in de toeleverings- en 
distributieketen moeten passende 
maatregelen nemen om te waarborgen dat 
PBM de gezondheid en de veiligheid van 
personen beschermen en dat zij uitsluitend 
producten op de markt aanbieden die aan 
deze verordening voldoen. Deze 
verordening moet zorgen voor een 
duidelijke en evenredige verdeling van de 
verplichtingen overeenkomstig de rol van 
alle marktdeelnemers in de toeleverings- en 
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distributieketen. distributieketen.

Or. fr

Amendement 151
Guillaume Balas

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Om de communicatie tussen 
marktdeelnemers, 
markttoezichtautoriteiten en consumenten 
te vergemakkelijken, moeten de lidstaten 
de marktdeelnemers ertoe aansporen om 
naast hun postadres ook een webadres te 
vermelden.

Or. fr

Amendement 152
Guillaume Balas

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Er moet worden gewaarborgd dat 
PBM in de Unie in de handel komen, aan 
de eisen van deze verordening voldoen, en 
met name dat de fabrikanten adequate 
beoordelingsprocedures hebben 
uitgevoerd.Daarom moet worden bepaald 
dat importeurs erop toezien dat de PBM die 
zij in de handel brengen aan de eisen van 
deze verordening voldoen en dat zij geen 
producten in de handel brengen die niet aan 
deze eisen voldoen of een risico 
inhouden.Er moet eveneens worden 
bepaald dat importeurs erop toezien dat er 
conformiteitsbeoordelingsprocedures 

(14) Er moet worden gewaarborgd dat 
PBM in de Unie in de handel komen, aan 
de eisen van deze verordening voldoen, en 
met name dat de fabrikanten adequate 
beoordelingsprocedures hebben 
uitgevoerd.Daarom moet worden bepaald 
dat importeurs erop toezien dat de PBM die 
zij in de handel brengen aan de eisen van 
deze verordening voldoen en dat zij geen 
producten in de handel brengen die niet aan 
deze eisen voldoen of een risico 
inhouden.Er moet eveneens worden 
bepaald dat importeurs erop toezien dat er 
conformiteitsbeoordelingsprocedures 
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hebben plaatsgevonden en dat de CE-
markering en technische documenten die 
de fabrikanten opstellen ter beschikking 
staan van de markttoezichtautoriteiten.

hebben plaatsgevonden en dat de CE-
markering en technische documenten die 
de fabrikanten opstellen met het oog op een 
inspectie ter beschikking staan van de 
bevoegde toezichtautoriteiten.

Or. fr

Amendement 153
Ulla Tørnæs

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Wanneer importeurs PBM in de 
handel brengen, moeten zij hun naam en 
contactadres op het product vermelden. Er 
dient te worden voorzien in uitzonderingen 
hierop wanneer een dergelijke vermelding 
door de omvang of aard van het PBM niet 
mogelijk is. Dit is bijvoorbeeld het geval 
wanneer de importeur de verpakking zou 
moeten openen om zijn naam en adres op 
het product te vermelden.

(16) Wanneer importeurs PBM in de 
handel brengen, moeten zij hun naam en 
contactadres op het product vermelden, 
alsook websites vermelden via welke de 
eindgebruiker van een PBM aanvullende 
informatie kan vinden over het correcte 
gebruik van een PBM. Er dient te worden 
voorzien in uitzonderingen hierop wanneer 
een dergelijke vermelding door de omvang 
of aard van het PBM niet mogelijk is. Dit 
is bijvoorbeeld het geval wanneer de 
importeur de verpakking zou moeten 
openen om zijn naam en adres op het 
product te vermelden.

Or. en

Amendement 154
Ulla Tørnæs

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Wanneer een marktdeelnemer een 
PBM onder zijn eigen naam of 
handelsmerk in de handel brengt of een 

(17) Wanneer een marktdeelnemer een 
PBM onder zijn eigen naam of 
handelsmerk in de handel brengt of een 
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product zodanig wijzigt dat de conformiteit 
met de eisen van deze verordening in het 
gedrang kan komen, moet hij als fabrikant 
worden beschouwd en de verplichtingen 
van de fabrikant op zich nemen.

product zodanig wijzigt dat de conformiteit 
met de eisen van deze verordening in het 
gedrang kan komen, wordt hij als de 
fabrikant beschouwd en moet hij de 
verplichtingen van de fabrikant op zich 
nemen.

Or. en

Amendement 155
Guillaume Balas

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Wanneer een marktdeelnemer een 
PBM onder zijn eigen naam of 
handelsmerk in de handel brengt of een 
product zodanig wijzigt dat de conformiteit 
met de eisen van deze verordening in het 
gedrang kan komen, moet hij als fabrikant 
worden beschouwd en de verplichtingen 
van de fabrikant op zich nemen.

(17) Wanneer een marktdeelnemer een 
PBM onder zijn eigen naam of 
handelsmerk in de handel brengt of een 
product zodanig wijzigt dat de conformiteit 
met de eisen van deze verordening in het 
gedrang kan komen, moet hij als fabrikant 
worden beschouwd en de verplichtingen 
van de fabrikant op zich nemen.

Or. fr

Amendement 156
Terry Reintke, Karima Delli
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Distributeurs en importeurs moeten, 
aangezien zij dicht bij de markt staan, 
worden betrokken bij de 
markttoezichttaken van de bevoegde 
nationale autoriteiten, en moeten bereid 
zijn actief medewerking te verlenen en die 
autoriteiten alle nodige informatie over het 

(18) Distributeurs en importeurs moeten, 
aangezien zij dicht bij de markt staan, 
alleen worden betrokken bij de 
markttoezichttaken van de bevoegde 
nationale autoriteiten wanneer 
belangenconflicten kunnen worden 
voorkomen, en moeten bereid zijn actief 
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product te verstrekken. medewerking te verlenen en die 
autoriteiten alle nodige informatie over het 
product te verstrekken.

Or. en

Amendement 157
Ulla Tørnæs

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Distributeurs en importeurs moeten, 
aangezien zij dicht bij de markt staan, 
worden betrokken bij de 
markttoezichttaken van de bevoegde 
nationale autoriteiten, en moeten bereid 
zijn actief medewerking te verlenen en die 
autoriteiten alle nodige informatie over het 
product te verstrekken.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en

Amendement 158
Jérôme Lavrilleux

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Het markttoezicht wordt eenvoudiger 
en doeltreffender wanneer gewaarborgd 
wordt dat PBM in de toeleveringsketen 
traceerbaar is.Een efficiënt 
traceringssysteem vergemakkelijkt de taak 
van de markttoezichtautoriteiten bij het 
opsporen van marktdeelnemers die niet-
conforme producten op de markt hebben 
aangeboden.

(19) Het markttoezicht wordt eenvoudiger 
en doeltreffender wanneer gewaarborgd 
wordt dat PBM in de toeleveringsketen 
traceerbaar is. Een efficiënt 
traceringssysteem vergemakkelijkt de taak 
van de markttoezichtautoriteiten bij het 
opsporen van marktdeelnemers die niet-
conforme producten op de markt hebben 
aangeboden. Hierdoor kunnen zij 
nauwkeurig, duidelijk en transparant de 
verantwoordelijkheid van elke operator 
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bepalen.

Or. fr

Amendement 159
Terry Reintke, Karima Delli
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Het markttoezicht wordt eenvoudiger 
en doeltreffender wanneer gewaarborgd 
wordt dat PBM in de toeleveringsketen 
traceerbaar is. Een efficiënt 
traceringssysteem vergemakkelijkt de taak 
van de markttoezichtautoriteiten bij het 
opsporen van marktdeelnemers die niet-
conforme producten op de markt hebben 
aangeboden.

(19) Het markttoezicht wordt eenvoudiger 
en doeltreffender wanneer gewaarborgd 
wordt dat een PBM in de gehele
toeleveringsketen traceerbaar is. Een 
efficiënt traceringssysteem 
vergemakkelijkt de taak van de 
markttoezichtautoriteiten bij het opsporen 
van marktdeelnemers die niet-conforme 
producten op de markt hebben aangeboden.

Or. en

Amendement 160
Guillaume Balas

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Het markttoezicht wordt eenvoudiger 
en doeltreffender wanneer gewaarborgd 
wordt dat PBM in de toeleveringsketen 
traceerbaar is. Een efficiënt 
traceringssysteem vergemakkelijkt de taak 
van de markttoezichtautoriteiten bij het 
opsporen van marktdeelnemers die niet-
conforme producten op de markt hebben 
aangeboden.

(19) Het markttoezicht wordt eenvoudiger 
en doeltreffender wanneer gewaarborgd 
wordt dat PBM in de toeleveringsketen 
traceerbaar is. Een efficiënt 
traceringssysteem vergemakkelijkt de taak 
van de markttoezichtautoriteiten bij het 
opsporen van marktdeelnemers die non-
conforme PBM [...] op de markt hebben 
aangeboden.

Or. fr
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Amendement 161
Anthea McIntyre

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) De relatie en het toepassingsgebied 
van deze verordening tot het recht van de 
lidstaten om voorschriften uit te vaardigen 
voor het gebruik van PBM op het werk, 
met name in het kader van Richtlijn 
89/656/EEG van de Raad19, dient duidelijk 
te worden aangegeven om verwarring en 
dubbelzinnigheid te voorkomen en het vrije 
verkeer van PBM te garanderen.

(21) De relatie en het toepassingsgebied 
van deze verordening tot het recht van de 
lidstaten om voorschriften uit te vaardigen 
voor het gebruik van PBM op het werk, 
met name in het kader van Richtlijn 
89/656/EEG van de Raad19, dient duidelijk 
te worden aangegeven om verwarring en 
dubbelzinnigheid te voorkomen en het vrije 
verkeer van PBM te garanderen. Artikel 4 
van die richtlijn verplicht de werkgevers 
ertoe PBM te verstrekken die in 
overeenstemming zijn met de 
desbetreffende bepalingen van de Unie 
inzake ontwerp en constructie op het 
gebied van gezondheid en veiligheid. 
Krachtens dat artikel dienen fabrikanten 
van PBM die deze PBM aan hun 
werknemers verstrekken, ervoor te zorgen 
dat ze voldoen aan de voorschriften van 
deze verordening.

__________________ __________________
19 Richtlijn 89/656/EEG van de Raad van 
30 november 1989 betreffende de 
minimumvoorschriften inzake veiligheid 
en gezondheid voor het gebruik op het 
werk van persoonlijke 
beschermingsmiddelen door de 
werknemers (PB L 393 van 30.12.1989, 
blz. 18).

19 Richtlijn 89/656/EEG van de Raad van 
30 november 1989 betreffende de 
minimumvoorschriften inzake veiligheid 
en gezondheid voor het gebruik op het 
werk van persoonlijke 
beschermingsmiddelen door de 
werknemers (PB L 393 van 30.12.1989, 
blz. 18).

Or. en

Amendement 162
David Casa
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Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Om te zorgen dat PBM worden 
onderzocht op basis van de stand van de 
techniek, moet de geldigheid van het 
certificaat van EU-typeonderzoek worden 
vastgesteld op maximaal vijf jaar. Er moet 
worden voorzien in een evaluatieproces 
voor het certificaat. Er moet een 
minimuminhoud van het certificaat worden 
vastgesteld om de taak van de 
markttoezichtautoriteiten te 
vergemakkelijken.

(24) Om te zorgen dat PBM worden 
onderzocht op basis van de stand van de 
techniek, moet de geldigheid van het 
certificaat van EU-typeonderzoek worden 
vastgesteld op maximaal zeven jaar. Er 
moet worden voorzien in een 
evaluatieproces voor het certificaat. Deze 
evaluatie moet een eenvoudige en vlotte 
procedure zijn. Er moet een 
minimuminhoud van het certificaat worden 
vastgesteld om de taak van de 
markttoezichtautoriteiten te 
vergemakkelijken.

Or. en

Amendement 163
Guillaume Balas

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) De CE-markering moet de enige 
markering zijn die aangeeft dat het PBM 
conform is met de harmonisatiewetgeving 
van de Unie. Andere markeringen moeten 
evenwel worden toegestaan als zij 
bijdragen aan een betere bescherming van 
de consument en niet onder de 
harmonisatiewetgeving van de Unie vallen.

(27) De CE-markering moet de enige 
markering zijn die aangeeft dat het PBM 
conform is met de harmonisatiewetgeving 
van de Unie. Andere markeringen moeten 
evenwel worden toegestaan als zij 
bijdragen aan een betere bescherming van 
de gezondheid en de veiligheid van de 
consument en niet onder de 
harmonisatiewetgeving van de Unie vallen.

Or. fr

Amendement 164
Guillaume Balas
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Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Om ervoor te zorgen dat de essentiële 
veiligheidseisen worden nageleefd, moeten 
passende 
conformiteitsbeoordelingsprocedures ten 
behoeve van overeenstemming voor 
fabrikanten worden vastgesteld. In 
Richtlijn 89/686/EEG worden PBM die 
zijn onderworpen aan 
conformiteitsbeoordelingsprocedures 
ingedeeld in drie categorieën. Om een 
constant hoog veiligheidsniveau voor alle 
PBM te garanderen, dient de lijst van 
producten die onder een van de 
conformiteitbeoordelingsprocedures met 
betrekking tot de productiefase vallen, te 
worden uitgebreid. De 
conformiteitbeoordelingsprocedures voor 
elke categorie PBM moeten zoveel 
mogelijk worden vastgesteld op basis van 
de conformiteitsbeoordelingsmodules die 
zijn vastgelegd in Besluit 768/2008/EG.

(28) Om ervoor te zorgen dat de essentiële 
gezondheids- en veiligheidseisen worden 
nageleefd, moeten passende 
conformiteitsbeoordelingsprocedures ten 
behoeve van overeenstemming voor 
fabrikanten worden vastgesteld. In 
Richtlijn 89/686/EEG worden PBM die 
zijn onderworpen aan 
conformiteitsbeoordelingsprocedures 
ingedeeld in drie categorieën. Om een 
constant hoog veiligheidsniveau voor alle 
PBM te garanderen, dient de lijst van 
producten die onder een van de 
conformiteitbeoordelingsprocedures met 
betrekking tot de productiefase vallen, te 
worden uitgebreid. De 
conformiteitbeoordelingsprocedures voor 
elke categorie PBM moeten zoveel 
mogelijk worden vastgesteld op basis van
de conformiteitsbeoordelingsmodules die 
zijn vastgelegd in Besluit 768/2008/EG.

Or. fr

Amendement 165
Anthea McIntyre

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Om ervoor te zorgen dat de essentiële 
veiligheidseisen worden nageleefd, moeten 
passende 
conformiteitsbeoordelingsprocedures ten 
behoeve van overeenstemming voor 
fabrikanten worden vastgesteld. In 
Richtlijn 89/686/EEG worden PBM die 
zijn onderworpen aan 
conformiteitsbeoordelingsprocedures 

(28) Om ervoor te zorgen dat de essentiële, 
in deze verordening vastgelegde 
gezondheids- en veiligheidseisen worden 
nageleefd, moeten passende 
conformiteitsbeoordelingsprocedures ten 
behoeve van overeenstemming voor 
fabrikanten worden vastgesteld. In 
Richtlijn 89/686/EEG worden PBM die 
zijn onderworpen aan 
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ingedeeld in drie categorieën. Om een 
constant hoog veiligheidsniveau voor alle 
PBM te garanderen, dient de lijst van 
producten die onder een van de 
conformiteitbeoordelingsprocedures met 
betrekking tot de productiefase vallen, te 
worden uitgebreid. De 
conformiteitbeoordelingsprocedures voor 
elke categorie PBM moeten zoveel 
mogelijk worden vastgesteld op basis van 
de conformiteitsbeoordelingsmodules die 
zijn vastgelegd in Besluit 768/2008/EG.

conformiteitsbeoordelingsprocedures 
ingedeeld in drie categorieën. Om een 
constant hoog veiligheidsniveau voor alle 
PBM te garanderen, dient de lijst van 
producten die onder een van de 
conformiteitbeoordelingsprocedures met 
betrekking tot de productiefase vallen, te 
worden uitgebreid. De 
conformiteitbeoordelingsprocedures voor 
elke categorie PBM moeten zoveel 
mogelijk worden vastgesteld op basis van 
de conformiteitsbeoordelingsmodules die 
zijn vastgelegd in Besluit 768/2008/EG.

Or. en

Amendement 166
David Casa

Voorstel voor een verordening
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Teneinde rekening te houden met de 
vooruitgang in de technische kennis en 
nieuwe wetenschappelijke kennis moet aan 
de Commissie overeenkomstig artikel 290 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie de bevoegdheid 
worden overgedragen om wijzigingen aan 
te brengen in de lijst van PBM die in elke 
categorie zijn opgenomen. Het is van 
bijzonder belang dat de Commissie bij haar 
voorbereidende werkzaamheden tot 
passende raadpleging overgaat, onder meer 
op deskundigenniveau. De Commissie 
moet bij de voorbereiding en opstelling van 
de gedelegeerde handelingen ervoor zorgen 
dat de desbetreffende documenten tijdig en 
op gepaste wijze gelijktijdig worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en de Raad.

(31) Teneinde rekening te houden met de 
vooruitgang in de technische kennis en 
nieuwe wetenschappelijke kennis moet aan 
de Commissie overeenkomstig artikel 290 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie de bevoegdheid 
worden overgedragen om wijzigingen aan 
te brengen in de lijst van PBM die in elke 
categorie zijn opgenomen. Het is van 
bijzonder belang dat de Commissie bij haar 
voorbereidende werkzaamheden tot 
passende raadpleging overgaat, onder meer 
op deskundigenniveau, en 
vertegenwoordigers raadpleegt van 
werkgevers- en werknemersorganisaties 
van sectoren waarin tijdens 
werkzaamheden gewoonlijk gebruik wordt 
gemaakt van PBM. De Commissie moet 
bij de voorbereiding en opstelling van de 
gedelegeerde handelingen ervoor zorgen 
dat de desbetreffende documenten tijdig en 
op gepaste wijze gelijktijdig worden 



AM\1052326NL.doc 21/64 PE549.449v01-00

NL

toegezonden aan het Europees Parlement 
en de Raad.

Or. en

Amendement 167
Ulla Tørnæs

Voorstel voor een verordening
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Teneinde rekening te houden met de 
vooruitgang in de technische kennis en 
nieuwe wetenschappelijke kennis moet aan 
de Commissie overeenkomstig artikel 290 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie de bevoegdheid 
worden overgedragen om wijzigingen aan 
te brengen in de lijst van PBM die in elke 
categorie zijn opgenomen. Het is van 
bijzonder belang dat de Commissie bij haar 
voorbereidende werkzaamheden tot 
passende raadpleging overgaat, onder meer 
op deskundigenniveau. De Commissie 
moet bij de voorbereiding en opstelling van 
de gedelegeerde handelingen ervoor zorgen 
dat de desbetreffende documenten tijdig en 
op gepaste wijze gelijktijdig worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en de Raad.

(31) Teneinde rekening te houden met de 
vooruitgang in de technische kennis en 
nieuwe wetenschappelijke kennis moet aan 
de Commissie overeenkomstig artikel 290 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie de bevoegdheid 
worden overgedragen om wijzigingen aan 
te brengen in de lijst van PBM die in elke 
categorie zijn opgenomen. Het is van 
bijzonder belang dat de Commissie bij haar 
voorbereidende werkzaamheden tot 
passende raadpleging en beoordeling van 
de gevolgen van haar voorstellen
overgaat, onder meer op 
deskundigenniveau. De Commissie moet 
bij de voorbereiding en opstelling van de 
gedelegeerde handelingen ervoor zorgen 
dat de desbetreffende documenten tijdig en 
op gepaste wijze gelijktijdig worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en de Raad.

Or. en

Amendement 168
Ulla Tørnæs

Voorstel voor een verordening
Overweging 33
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) De lidstaten moeten regels vaststellen 
inzake sancties wegens inbreuken op de 
bepalingen van deze verordening en erop 
toezien dat deze regels worden uitgevoerd. 
Deze sancties moeten doeltreffend, 
evenredig en afschrikkend zijn.

(33) De lidstaten moeten regels vaststellen 
inzake richtsnoeren, controles en sancties 
wegens inbreuken op de bepalingen van 
deze verordening en erop toezien dat deze 
regels worden uitgevoerd, in gedachte 
houdend dat richtsnoeren het beste 
instrument zijn om te voorkomen dat 
werknemers, fabrikanten van PBM en 
eindgebruikers onbedoelde fouten 
begaan. Deze sancties moeten 
doeltreffend, evenredig en afschrikkend 
zijn.

Or. en

Amendement 169
Terry Reintke, Karima Delli
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) De lidstaten moeten regels vaststellen 
inzake sancties wegens inbreuken op de 
bepalingen van deze verordening en erop 
toezien dat deze regels worden uitgevoerd. 
Deze sancties moeten doeltreffend, 
evenredig en afschrikkend zijn.

(33) De lidstaten moeten regels vaststellen 
inzake toezicht, controles, boetes en
sancties wegens inbreuken op de 
bepalingen van deze verordening en erop 
toezien dat deze regels worden uitgevoerd. 
Deze sancties en boetes moeten 
doeltreffend, evenredig en ontmoedigend 
zijn.

Or. en

Amendement 170
David Casa

Voorstel voor een verordening
Overweging 33
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) De lidstaten moeten regels vaststellen 
inzake sancties wegens inbreuken op de 
bepalingen van deze verordening en erop 
toezien dat deze regels worden uitgevoerd. 
Deze sancties moeten doeltreffend, 
evenredig en afschrikkend zijn.

(33) De lidstaten moeten regels vaststellen 
inzake sancties wegens inbreuken op de 
bepalingen van deze verordening en erop 
toezien dat deze regels worden uitgevoerd. 
Deze sancties moeten snel worden 
opgelegd, en doeltreffend, evenredig en 
afschrikkend zijn.

Or. en

Amendement 171
Ulla Tørnæs

Voorstel voor een verordening
Overweging 33 a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33 bis) De lidstaten moeten, bij voorkeur 
in samenwerking met de 
toezichthoudende autoriteiten en de 
sociale partners, één centraal contactpunt 
oprichten, waar de eindgebruikers van de 
PBM fouten en tekortkomingen met 
betrekking tot de PBM kunnen melden. 
De toezichthoudende autoriteiten zijn 
verplicht om snel en efficiënt te reageren 
op de meldingen van de eindgebruikers.

Or. en

Amendement 172
Claude Rolin

Voorstel voor een verordening
Overweging 33 a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33 bis) Overwegende dat in 
Richtlijn 89/656/EEG 
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minimumvoorschriften zijn vastgelegd 
voor het gebruik op het werk van 
persoonlijke beschermingsmiddelen door 
de werknemers, en overwegende dat 
nationale bepalingen inzake de veiligheid 
op het werk het gebruik van PBM 
verplicht stellen. Chaque État membre 
devrait donc prendre les mesures qui 
conviennent pour inciter les employeurs et 
les employés à utiliser les EPI appropriés, 
également en fournissant des 
informations claires aux employeurs, 
employés et syndicats sur le caractère 
obligatoire de leur utilisation et en 
valorisant, en tant que bonne pratique, les 
employeurs qui appliquent ces règles, tout 
en respectant les principes généraux de 
prévention comme prévus dans l'article 
6(2) de la directive 89/391/CEE 
concernant la mise en œuvre de mesures 
visant à promouvoir l'amélioration de la 
sécurité et de la santé des travailleurs au 
travail Elke Lidstaat zou bijgevolg 
maatregelen moeten nemen die passend  
zijn om de werkgevers en de werknemers 
ertoe aan te zetten de adequate PBM te 
gebruiken, ook door aan de werkgevers,de 
werknemers en de vakbonden duidelijke 
informatie te verstrekken over het gebruik 
van PBM en door de werkgevers die deze 
regels toepassen in het kader van de goede 
praktijken te valoriseren, waarbij ook de 
algemene principes inzake preventie zoals 
voorzien in artikel 6(2) van de richtlijn 
89/391/EEG betreffende de 
tenuitvoerlegging van maatregelen ter 
bevordering van de verbetering van de 
veiligheid en de gezondheid van de 
werknemers op het werk nageleefd 
worden.

Or. fr

Amendement 173
Terry Reintke, Karima Delli
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Overweging 35 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35 bis) Er dient speciale aandacht te 
worden besteed aan zwartwerk, aangezien 
de omstandigheden waaronder zwartwerk 
wordt verricht er door het ontbreken van 
controle op de voorschriften voor 
gezondheid en veiligheid op het werk toe 
leiden dat werknemers aan hoge 
gezondheidsrisico's worden blootgesteld 
en werkgevers zo aan hun 
verantwoordelijkheid ontsnappen. 
Huishoudelijk werk, dat voornamelijk 
door vrouwelijke werknemers wordt 
verricht, vormt een bijzondere uitdaging, 
aangezien het informeel en individueel 
werk betreft dat gezien de aard ervan 
onzichtbaar is.

Or. en

Amendement 174
Terry Reintke, Karima Delli
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 35 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35 ter) Bewustmaking over gezondheid 
en veiligheid, waaronder PBM, moet 
worden opgenomen in 
onderwijsprogramma's voor leerlingen 
vanaf jonge leeftijd teneinde het aantal 
ongevallen te verminderen en gezondheid 
en veiligheid te verbeteren. Opleiding op 
het gebied van gezondheid en veiligheid 
en PBM moet vooral worden opgenomen 
in beroepsopleidingen, volledig worden 
erkend en geattesteerd door een diploma. 
Er moet ook worden gestreefd naar een 
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aanmerkelijke verbetering van de 
informatie en opleiding voor 
ondernemers. De uitkomsten van 
onderzoek naar nieuwe PBM, die het 
gevolg zijn van technologische 
vooruitgang en nieuwe uitdagingen, 
moeten beter worden verspreid.

Or. en

Amendement 175
Anthea McIntyre

Voorstel voor een verordening
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36) Richtlijn 89/686/EEG is verscheidene 
keren gewijzigd. Aangezien nieuwe, 
ingrijpende wijzigingen moeten worden 
aangebracht en om te zorgen voor een 
uniforme tenuitvoerlegging in de hele Unie 
moet Richtlijn 89/686/EEG worden 
ingetrokken en worden vervangen door een 
verordening.

(36) Richtlijn 89/686/EEG is verscheidene 
keren gewijzigd. Aangezien nieuwe, 
ingrijpende wijzigingen moeten worden 
aangebracht en om te zorgen voor 
tenuitvoerlegging in de hele Unie moet 
Richtlijn 89/686/EEG worden ingetrokken 
en worden vervangen door een 
verordening.

Or. en

Motivering

De regelgeving verschilt aanzienlijk per lidstaat; om die reden is het niet realistisch om een 
uniforme toepassing van de lidstaten te verwachten. De beoogde doelstellingen van deze 
voorgestelde wetgeving kunnen ook worden verwezenlijkt zonder uniforme toepassing.

Amendement 176
Guillaume Balas

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

Deze verordening bevat voorschriften voor 
het ontwerp en de vervaardiging van 
persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) 
met het oog op de bescherming van de 
gezondheid en veiligheid van gebruikers en 
regels voor het vrije verkeer in de Unie.

Deze verordening bevat voorschriften voor 
het ontwerp en de vervaardiging van 
persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) 
die bedoeld zijn om op de markt gebracht 
te worden, met het oog op de bescherming 
van de gezondheid en veiligheid van 
gebruikers en regels voor het vrije verkeer 
in de Unie.

Or. fr

Amendement 177
Anthea McIntyre

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) bestemd voor particulier gebruik ter 
bescherming tegen weersomstandigheden 
die niet uitzonderlijk of extreem van aard 
zijn;

(c) bestemd voor particulier gebruik ter 
bescherming tegen:

Or. en

Amendement 178
Anthea McIntyre

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter c – punt i (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) weersomstandigheden die niet extreem 
van aard zijn (seizoenskleding, paraplu's 
enz.).

Or. en



PE549.449v01-00 28/64 AM\1052326NL.doc

NL

Amendement 179
Anthea McIntyre

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter c – punt ii (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) vocht, water (afwashandschoenen 
enz.);

Or. en

Amendement 180
Anthea McIntyre

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter c – punt iii (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) hitte (handschoenen enz.) waarvoor de 
ondernemer niet expliciet een 
beschermende functie tegen extreme hitte 
claimt;

Or. en

Amendement 181
Guillaume Balas

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) voor gebruik op zeeschepen of 
luchtvaartuigen die vallen onder de 
desbetreffende internationale verdragen die 
in de lidstaten van toepassing zijn;

d) voor exclusief gebruik op zeeschepen of 
luchtvaartuigen die vallen onder de 
desbetreffende internationale verdragen die 
in de lidstaten van toepassing zijn;

Or. fr



AM\1052326NL.doc 29/64 PE549.449v01-00

NL

Amendement 182
Anthea McIntyre

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) voor hoofd-, gezichts- en 
oogbescherming voor gebruikers, die 
vallen onder het toepasselijke reglement
van de Economische Commissie voor 
Europa van de Verenigde Naties, van 
motorvoertuigen met twee of drie wielen.

(e) voor hoofd-, gezichts- en 
oogbescherming voor gebruikers, die 
vallen onder Reglement 22 van de 
Economische Commissie voor Europa van 
de Verenigde Naties (VN/ECE) inzake 
uniforme voorschriften betreffende de 
goedkeuring van beschermende helmen 
en vizieren daarvan voor bestuurders en 
passagiers van motorfietsen en 
bromfietsen.

Or. en

Amendement 183
Terry Reintke, Karima Delli
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In dat geval moet ervoor worden gezorgd 
dat de veiligheid en de gezondheid van de 
gebruikers zoveel mogelijk wordt 
verzekerd, met inachtneming van de 
doelstellingen van deze verordening en 
overeenkomstig de Europese 
kaderrichtlijn inzake de veiligheid en de 
gezondheid van werknemers op het werk, 
Richtlijn 89/391/EEG.

Or. en

Motivering

Vrijstellingen moeten tot het absolute minimum worden beperkt. Daarom nemen we een 
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bepaling op in gelijke bewoordingen als die van artikel 2, lid 2, van Richtlijn 98/391/EEG.

Amendement 184
Guillaume Balas

Voorstel voor een verordening
Article 3 – paragraph 1 – point 1 – point a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) uitrustingsstuk dat bestemd is om door 
een persoon te worden gedragen of 
vastgehouden ter bescherming tegen een of 
meer gevaren voor zijn of haar gezondheid 
of veiligheid en dat afzonderlijk of 
gecombineerd met niet-beschermende 
persoonlijke uitrustingsstukken in de 
handel wordt gebracht;

a) uitrustingsstuk dat ontworpen en 
vervaardigd is om door een persoon te 
worden gedragen of vastgehouden ter 
bescherming tegen een of meer gevaren 
voor zijn of haar gezondheid of veiligheid 
en dat afzonderlijk of gecombineerd met 
niet-beschermende persoonlijke 
uitrustingsstukken in de handel wordt 
gebracht;

Or. fr

Amendement 185
Anthea McIntyre

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – punt 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) uitrustingsstuk dat bestemd is om door 
een persoon te worden gedragen of 
vastgehouden ter bescherming tegen een of 
meer gevaren voor zijn of haar gezondheid 
of veiligheid en dat afzonderlijk of 
gecombineerd met niet-beschermende 
persoonlijke uitrustingsstukken in de 
handel wordt gebracht;

(a) uitrustingsstuk dat ontworpen en 
vervaardigd is om door een persoon te 
worden gedragen of vastgehouden ter 
bescherming tegen een of meer gevaren 
voor zijn of haar gezondheid of veiligheid 
en dat afzonderlijk of gecombineerd met 
niet-beschermende persoonlijke 
uitrustingsstukken in de handel wordt 
gebracht;

Or. en
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Amendement 186
Anthea McIntyre

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – punt 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) verbindingssystemen voor uitrusting als 
bedoeld onder a) die niet door een persoon 
worden vastgehouden of gedragen en die 
bestemd zijn om die uitrusting te koppelen 
aan een externe voorziening of structuur, 
en die niet bedoeld zijn om permanent aan 
een structuur te zijn vastgemaakt;

(c) verbindingssystemen voor uitrusting als 
bedoeld onder a) die niet door een persoon 
worden vastgehouden of gedragen, maar 
die essentieel zijn voor de werking van de 
uitrusting, en die bestemd zijn om die 
uitrusting te koppelen aan een externe 
voorziening of structuur, en die niet 
bedoeld zijn om permanent aan een 
structuur te zijn vastgemaakt;

Or. en

Amendement 187
Terry Reintke, Karima Delli
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 - lid 1 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. "individueel aangepast PBM": PBM dat 
in serie is vervaardigd, waarbij elk artikel 
wordt aangepast aan de individuele 
gebruiker;

2. "individueel aangepast PBM": een PBM 
dat in serie is vervaardigd, waarbij elk 
artikel wordt aangepast aan de individuele 
gebruiker, overeenkomstig zijn of haar 
bijzondere behoeften en eigenschappen;

Or. en

Amendement 188
Terry Reintke, Karima Delli
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 - lid 1 – punt 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. "op maat vervaardigd PBM": PBM dat 
individueel is vervaardigd om te voldoen 
aan de bijzondere behoeften van een 
individuele gebruiker, uitgaande van een 
basismodel, volgens de instructies van de 
ontwerper van dat basismodel, waarbij de 
variaties binnen de toegelaten marges 
blijven;

3. "op maat vervaardigd PBM": een PBM 
dat individueel is vervaardigd om te 
voldoen aan de bijzondere behoeften van 
een individuele gebruiker, uitgaande van 
een basismodel, volgens de instructies van 
de producent van dat basismodel, waarbij 
de variaties binnen de marges blijven;

Or. en

Amendement 189
Guillaume Balas

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – punt 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. "eindgebruiker": de persoon die het 
PBM draagt of gebruikt;

Or. en

Amendement 190
Anthea McIntyre

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – punt 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en
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Amendement 191
Terry Reintke, Karima Delli
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten treffen alle dienstige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat PBM 
uitsluitend op de markt worden 
aangeboden indien zij, mits op passende 
wijze onderhouden en gebruikt 
overeenkomstig het doel waarvoor zij zijn 
bestemd, aan deze verordening voldoen.

De lidstaten treffen alle dienstige en 
noodzakelijke maatregelen om ervoor te 
zorgen en af te dwingen dat PBM 
uitsluitend op de markt worden 
aangeboden indien zij, mits op passende 
wijze onderhouden, van een duidelijke 
handleiding voorzien en gebruikt 
overeenkomstig het doel waarvoor zij zijn 
bestemd, aan deze verordening voldoen.

Or. en

Amendement 192
Terry Reintke, Karima Delli
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

PBM dienen te voldoen aan de 
toepasselijke, in bijlage II vermelde 
essentiële gezondheids- en 
veiligheidseisen.

PBM dienen te voldoen aan de 
toepasselijke, in bijlage II vermelde 
essentiële gezondheids- en veiligheidseisen
en volledig in overeenstemming te zijn 
met Richtlijn 89/391/EEG.

Or. en

Motivering

Het is van uitermate groot belang dat beschermingsmiddelen volledig voldoen aan de 
kaderrichtlijn inzake gezondheid en veiligheid.
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Amendement 193
Terry Reintke, Karima Delli
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening doet geen afbreuk aan 
de bevoegdheid van de lidstaten, met name 
bij de tenuitvoerlegging van Richtlijn 
89/656/EEG, om voorschriften vast te 
stellen betreffende het gebruik van PBM 
op voorwaarde dat deze voorschriften geen 
afbreuk doen aan het ontwerp van PBM 
die in de handel zijn gebracht 
overeenkomstig de bepalingen van deze 
verordening.

Deze verordening doet geen afbreuk aan de 
bevoegdheid van de lidstaten, met name bij 
de tenuitvoerlegging van Richtlijn 
89/656/EEG, om voorschriften vast te 
stellen betreffende het gebruik van PBM 
op voorwaarde dat deze voorschriften 
toegevoegde waarde hebben voor de 
gezondheid en veiligheid van de 
gebruiker.

Or. en

Amendement 194
Jutta Steinruck

Voorstel voor een verordening
Artikel -7 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel -7

Praktijktests

Een niet-gecertificeerd PBM mag in het 
kader van een praktijktest in een beperkt 
aantal en gedurende een tijdsbestek van 
maximaal zes maanden worden 
overgedragen voor test- en 
validatiedoeleinden. De testperiode en het 
doel van de test worden, samen met een 
motivering, voor de aanvang van de test 
nauwkeurig vastgesteld door de fabrikant 
en bevestigd door de betrokken partijen. 
Deze praktijktesten vinden uitsluitend in 
ongevaarlijke situaties plaats en worden 
uitgevoerd om onder meer comfort, 
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ergonomie en ontwerp te beoordelen. De 
betrokken partijen hebben toegang tot de 
benodigde testdocumenten van de 
geaccrediteerde of erkende laboratoria of 
van de fabrikant ter staving van het 
technisch dossier teneinde de 
bescherming van de drager te 
waarborgen. Na het verstrijken van de 
testperiode worden de gebruikte PBM 
teruggegeven aan de fabrikant.

Praktijktests zijn niet bedoeld om de 
beschermingsprestaties van de PBM te 
testen, maar om bijvoorbeeld comfort, 
ergonomie en ontwerp te beoordelen. Alle 
betrokken partijen zoals bijvoorbeeld de 
werkgever, de drager of de eindgebruiker 
moeten van tevoren formeel worden 
ingelicht over de reikwijdte en het doel 
van de praktijktest.

Or. de

Amendement 195
Guillaume Balas

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Lidstaten mogen niet verhinderen dat 
PBM die niet aan deze verordening 
voldoen, op handelsbeurzen, 
tentoonstellingen en demonstraties worden 
vertoond, mits een zichtbaar teken 
duidelijk vermeldt dat het PBM niet aan 
deze verordening voldoet en niet op de 
markt wordt aangeboden totdat het in 
overeenstemming is gebracht.

2. Lidstaten mogen niet verhinderen dat 
PBM die niet aan deze verordening 
voldoen, op handelsbeurzen, 
tentoonstellingen en demonstraties of 
soortgelijke evenementen worden 
vertoond, mits een zichtbaar teken 
duidelijk vermeldt dat het PBM niet aan 
deze verordening voldoet en niet op de 
markt wordt aangeboden totdat het in 
overeenstemming is gebracht.

Or. fr
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Amendement 196
David Casa

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Lidstaten mogen niet verhinderen dat 
PBM die niet aan deze verordening 
voldoen, op handelsbeurzen, 
tentoonstellingen en demonstraties worden 
vertoond, mits een zichtbaar teken
duidelijk vermeldt dat het PBM niet aan 
deze verordening voldoet en niet op de 
markt wordt aangeboden totdat het in 
overeenstemming is gebracht.

2. Lidstaten mogen niet verhinderen dat 
PBM die niet aan deze verordening 
voldoen, op handelsbeurzen, 
tentoonstellingen en demonstraties worden 
vertoond, mits in het gebied dat aan de 
vertonende partij is toegewezen, zichtbare 
tekens te vinden zijn die duidelijk 
aangeven dat het PBM niet aan deze 
verordening voldoet en niet op de markt 
wordt aangeboden totdat het in 
overeenstemming is gebracht.

Or. en

Amendement 197
Jutta Steinruck

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij demonstraties moeten alle nodige 
maatregelen worden genomen om de 
bescherming van personen te waarborgen.

Bij demonstraties en praktijktests van een 
beperkte duur moeten alle nodige 
maatregelen worden genomen om de 
bescherming van personen te waarborgen 
en deze te sensibiliseren. Een teken 
"uitsluitend voor praktijktest" moet 
duidelijk en onuitwisbaar op het PBM 
worden aangebracht.

Or. de

Amendement 198
Terry Reintke, Karima Delli
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij demonstraties moeten alle nodige 
maatregelen worden genomen om de 
bescherming van personen te waarborgen.

Bij demonstraties en praktijktests moeten 
alle nodige maatregelen worden genomen 
om de bescherming van personen te 
waarborgen en het bewustzijn te 
vergroten. Praktijktests zijn niet bedoeld 
om de beschermingsprestaties van de 
PBM te testen, maar om bijvoorbeeld 
comfort, ergonomie en ontwerp te 
beoordelen. Alle betrokken partijen (bv. 
de werkgever, de drager of de 
eindgebruiker) moeten van tevoren 
formeel worden ingelicht over de 
reikwijdte en het doel van de test. Een 
"uitsluitend voor praktijktest"-teken moet 
duidelijk en onuitwisbaar op het PBM 
worden aangebracht.

Or. en

Amendement 199
Guillaume Balas

Voorstel voor een verordening
Article 8 – paragraph 2 – subparagraph 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ontwerper van een basismodel van een 
op maat gemaakt PBM stelt de in 
bijlage III bedoelde technische 
documentatie op en voert het in bijlage V 
bedoelde EU-typeonderzoek uit of laat dit 
uitvoeren.

De fabrikant van een basismodel van een 
op maat gemaakt PBM stelt de in 
bijlage III bedoelde technische 
documentatie op en voert het in bijlage V 
bedoelde EU-typeonderzoek uit of laat dit 
uitvoeren.

Or. fr

Amendement 200
Guillaume Balas
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Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Fabrikanten vermelden hun naam, 
geregistreerde handelsnaam of 
geregistreerde merknaam en het postadres 
waarop contact met hen kan worden 
opgenomen op het PBM of, wanneer dit 
niet mogelijk is, op de verpakking ervan of 
in een bij het PBM gevoegd document. Het 
adres vermeldt één enkel punt waar contact 
met de fabrikant opgenomen kan worden. 
De contactgegevens worden gesteld in een 
voor eindgebruikers en 
markttoezichtautoriteiten gemakkelijk te 
begrijpen taal.

6. Fabrikanten vermelden hun naam, 
geregistreerde handelsnaam of 
geregistreerde merknaam en het postadres 
waarop contact met hen kan worden 
opgenomen op het PBM of, wanneer dit 
niet mogelijk is, op de verpakking ervan of 
in een bij het PBM gevoegd document. Het 
adres vermeldt één enkel punt waar contact 
met de fabrikant opgenomen kan worden. 
De contactgegevens worden gesteld in een 
voor eindgebruikers en 
markttoezichtautoriteiten gemakkelijk te 
begrijpen taal.

Or. fr

Amendement 201
Guillaume Balas

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Fabrikanten zien erop toe dat het PBM 
vergezeld gaat van de instructies die zijn 
vermeld in bijlage II, punt 1.4, in een door 
de betrokken lidstaat bepaalde taal die de 
consumenten en andere eindgebruikers 
gemakkelijk kunnen begrijpen.

7. Fabrikanten zien erop toe dat het PBM 
vergezeld gaat van de instructies die zijn 
vermeld in bijlage II, punt 1.4, in een door 
de betrokken lidstaat bepaalde taal die de 
consumenten en andere eindgebruikers 
gemakkelijk kunnen begrijpen.

Or. fr

Amendement 202
Guillaume Balas

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 7
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Fabrikanten zien erop toe dat het PBM 
vergezeld gaat van de instructies die zijn 
vermeld in bijlage II, punt 1.4, in een door 
de betrokken lidstaat bepaalde taal die de 
consumenten en andere eindgebruikers 
gemakkelijk kunnen begrijpen.

7. Fabrikanten zien erop toe dat het PBM 
vergezeld gaat van de instructies en de 
andere inlichtingen die zijn vermeld in 
bijlage II, punt 1.4, in een door de 
betrokken lidstaat bepaalde taal die de 
consumenten en andere eindgebruikers 
gemakkelijk kunnen begrijpen.

Or. fr

Amendement 203
Terry Reintke, Karima Delli
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Fabrikanten zien erop toe dat het PBM 
vergezeld gaat van de instructies die zijn 
vermeld in bijlage II, punt 1.4, in een door 
de betrokken lidstaat bepaalde taal die de 
consumenten en andere eindgebruikers 
gemakkelijk kunnen begrijpen.

7. Fabrikanten zien erop toe dat het PBM 
vergezeld gaat van de instructies die zijn 
vermeld in bijlage II, punt 1.4, in een door 
de betrokken lidstaat bepaalde taal die de 
consumenten en andere eindgebruikers 
gemakkelijk kunnen begrijpen, en waar 
mogelijk van pictogrammen.

Or. en

Amendement 204
Terry Reintke, Karima Delli
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 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 PBM niet 

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

conform is met deze verordening, nemen 
onmiddellijk de nodige corrigerende 
maatregelen om het PBM conform te 
maken of zo nodig uit de handel te nemen 
of terug te roepen. Bovendien brengen 
fabrikanten, indien het PBM een risico 
vertoont, de markttoezichtautoriteiten van 
de lidstaten waar zij het PBM op de markt 
hebben aangeboden hiervan onmiddellijk 
op de hoogte, waarbij zij in het bijzonder 
de niet-conformiteit en alle genomen 
corrigerende maatregelen uitvoerig 
beschrijven. De markttoezichtautoriteiten 
zijn vervolgens verplicht het publiek op de 
hoogte te brengen van het risico zolang de 
corrigerende maatregel niet is uitgevoerd.

Or. en

Amendement 205
Laura Agea

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. Fabrikanten verstrekken op een met 
redenen omkleed verzoek van een 
bevoegde nationale autoriteit aan deze 
autoriteit alle benodigde informatie en 
documentatie om de conformiteit van het 
PBM aan te tonen, in een taal die deze 
autoriteit gemakkelijk kan begrijpen. Op 
verzoek van deze autoriteit verlenen zij 
medewerking aan alle genomen 
maatregelen ter uitschakeling van de 
risico’s van de door hen in de handel 
gebrachte PBM.

10. Fabrikanten verstrekken op verzoek 
van een bevoegde nationale autoriteit aan 
deze autoriteit op papier of elektronisch 
alle benodigde informatie en documentatie 
om de conformiteit van het PBM aan te 
tonen. Op verzoek van deze autoriteit 
verlenen zij medewerking aan alle 
genomen maatregelen ter uitschakeling van 
de risico’s van de door hen in de handel 
gebrachte PBM.

Or. it

Amendement 206
Emilian Pavel
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Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. Fabrikanten verstrekken op een met 
redenen omkleed verzoek van een 
bevoegde nationale autoriteit aan deze 
autoriteit alle benodigde informatie en 
documentatie om de conformiteit van het 
PBM aan te tonen, in een taal die deze 
autoriteit gemakkelijk kan begrijpen. Op 
verzoek van deze autoriteit verlenen zij 
medewerking aan alle genomen 
maatregelen ter uitschakeling van de 
risico’s van de door hen in de handel 
gebrachte PBM.

10. Fabrikanten verstrekken de bevoegde 
nationale autoriteit, wanneer deze een met 
redenen omkleed verzoek daartoe indient, 
alle benodigde informatie en documentatie 
om de conformiteit van het product aan te 
tonen, in de officiële taal van deze 
autoriteit. Op verzoek van deze autoriteit 
verlenen zij medewerking aan alle 
genomen maatregelen ter uitschakeling van 
de risico’s van de door hen in de handel 
gebrachte PBM.

Or. en

Amendement 207
Guillaume Balas

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. Fabrikanten verstrekken op een met 
redenen omkleed verzoek van een 
bevoegde nationale autoriteit aan deze 
autoriteit alle benodigde informatie en 
documentatie om de conformiteit van het 
PBM aan te tonen, in een taal die deze 
autoriteit gemakkelijk kan begrijpen. Op 
verzoek van deze autoriteit verlenen zij 
medewerking aan alle genomen 
maatregelen ter uitschakeling van de 
risico’s van de door hen in de handel 
gebrachte PBM.

10. Fabrikanten verstrekken op een met 
redenen omkleed verzoek van een 
bevoegde nationale autoriteit aan deze 
autoriteit op papier of in elektronische 
vorm alle benodigde informatie en 
documentatie om de conformiteit van het 
PBM aan te tonen, in een taal die deze 
autoriteit gemakkelijk kan begrijpen. Op 
verzoek van deze autoriteit verlenen zij 
medewerking aan alle genomen 
maatregelen ter uitschakeling van de 
risico’s van de door hen in de handel 
gebrachte PBM.

Or. fr
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Amendement 208
Jutta Steinruck

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. Fabrikanten verstrekken op een met 
redenen omkleed verzoek van een 
bevoegde nationale autoriteit aan deze 
autoriteit alle benodigde informatie en 
documentatie om de conformiteit van het 
PBM aan te tonen, in een taal die deze 
autoriteit gemakkelijk kan begrijpen. Op 
verzoek van deze autoriteit verlenen zij 
medewerking aan alle genomen 
maatregelen ter uitschakeling van de 
risico’s van de door hen in de handel 
gebrachte PBM.

10. Fabrikanten verstrekken op een met 
redenen omkleed verzoek van een 
bevoegde nationale autoriteit aan deze 
autoriteit op papier of elektronisch alle 
benodigde informatie en documentatie om 
de conformiteit van het PBM aan te tonen, 
in een taal die deze autoriteit gemakkelijk 
kan begrijpen. Op verzoek van deze 
autoriteit verlenen zij medewerking aan 
alle genomen maatregelen ter uitschakeling 
van de risico’s van de door hen in de 
handel gebrachte PBM.

Or. de

Amendement 209
Guillaume Balas

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) hij verstrekt een nationale 
markttoezichtautoriteit op grond van een 
met redenen omkleed verzoek alle 
benodigde informatie en documentatie om 
de conformiteit van het PBM aan te tonen;

b) hij verstrekt een bevoegde nationale 
autoriteit op grond van een met redenen 
omkleed verzoek alle benodigde informatie 
en documentatie om de conformiteit van 
het explosief aan te tonen;

Or. fr

Amendement 210
Laura Agea

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) hij verstrekt een nationale 
markttoezichtautoriteit op grond van een
met redenen omkleed verzoek alle 
benodigde informatie en documentatie om 
de conformiteit van het PBM aan te tonen;

(b) hij verstrekt een nationale 
markttoezichtautoriteit op grond van een 
verzoek alle benodigde informatie en 
documentatie om de conformiteit van het 
PBM aan te tonen op papier of 
elektronisch;

Or. it

Amendement 211
Guillaume Balas

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) hij verleent op verzoek van de nationale 
markttoezichtautoriteit medewerking aan 
eventueel genomen maatregelen ter 
uitschakeling van de risico’s van PBM die 
onder het mandaat van de gemachtigde 
vallen.

c) hij verleent op verzoek van de bevoegde 
nationale [...] autoriteit medewerking aan 
eventueel genomen maatregelen ter 
uitschakeling van de risico’s van PBM die 
onder het mandaat van de gemachtigde 
vallen.

Or. fr

Amendement 212
Guillaume Balas

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Alvorens een PBM in de handel te 
brengen, zien importeurs erop toe dat de 
fabrikant de in artikel 18 bedoelde 
conformiteitsbeoordelingsprocedure(s) 
heeft uitgevoerd. Zij zorgen ervoor dat de 
fabrikant de technische documentatie heeft 
opgesteld, dat het PBM is voorzien van de 

2. Alvorens een PBM in de handel te 
brengen, zien importeurs erop toe dat de 
fabrikant de in artikel 18 bedoelde 
conformiteitsbeoordelingsprocedure(s) 
heeft uitgevoerd. Zij zorgen ervoor dat de 
fabrikant de technische documentatie heeft 
opgesteld, dat het PBM is voorzien van de 
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CE-markering, vergezeld gaat van de EU-
conformiteitsverklaring of een 
vereenvoudigde EU-
conformiteitsverklaring en vergezeld gaat 
van de in artikel 8, lid 7, bedoelde 
instructies en dat de fabrikant aan de eisen 
van artikel 8, leden 5 en 6, heeft voldaan.

CE-markering, vergezeld gaat van de EU-
conformiteitsverklaring of een 
vereenvoudigde EU-
conformiteitsverklaring en vergezeld gaat 
van de vereiste documenten en dat de 
fabrikant aan de eisen van artikel 8, leden 5 
en 6, heeft voldaan.

Or. fr

Amendement 213
Emilian Pavel

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Importeurs vermelden hun naam, 
geregistreerde handelsnaam of 
geregistreerde merknaam en het postadres 
waarop contact met hen kan worden 
opgenomen op het PBM of, wanneer dit 
niet mogelijk is, op de verpakking ervan of 
in een bij het PBM gevoegd document. De 
contactgegevens worden gesteld in een 
voor eindgebruikers en 
markttoezichtautoriteiten gemakkelijk te 
begrijpen taal.

3. Importeurs vermelden hun naam, 
geregistreerde handelsnaam of 
geregistreerde merknaam en het postadres 
waarop contact met hen kan worden 
opgenomen op het PBM of, wanneer dit 
niet mogelijk is, op de verpakking ervan of 
in een bij het PBM gevoegd document. De 
contactgegevens worden vermeld in de 
officiële taal van de eindgebruikers en de
markttoezichtautoriteiten.

Or. en

Amendement 214
Guillaume Balas

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Importeurs zien erop toe dat het PBM 
vergezeld gaat van de instructies die zijn 
vermeld in bijlage II, punt 1.4, in een door 
de betrokken lidstaat bepaalde taal die de 

4. Importeurs zien erop toe dat het PBM 
vergezeld gaat van de instructies en andere 
gegevens die zijn vermeld in bijlage II, 
punt 1.4, in een door de betrokken lidstaat 
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consumenten en andere eindgebruikers 
gemakkelijk kunnen begrijpen.

bepaalde taal die de consumenten en 
andere eindgebruikers gemakkelijk kunnen 
begrijpen.

Or. fr

Amendement 215
David Casa

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Importeurs zien erop toe dat het PBM 
vergezeld gaat van de instructies die zijn 
vermeld in bijlage II, punt 1.4, in een door 
de betrokken lidstaat bepaalde taal die de 
consumenten en andere eindgebruikers 
gemakkelijk kunnen begrijpen.

4. Importeurs zien erop toe dat het PBM 
vergezeld gaat van de instructies die zijn 
vermeld in bijlage II, punt 1.4, in een door 
de betrokken lidstaat bepaalde taal die de 
consumenten en andere eindgebruikers 
gemakkelijk kunnen begrijpen, en die waar 
mogelijk een neutraal karakter heeft.

Or. en

Amendement 216
Anthea McIntyre

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Indien dit gezien de risico's van een 
PBM passend wordt geacht, voeren 
importeurs met het oog op de 
bescherming van de gezondheid en de 
veiligheid van consumenten en andere 
eindgebruikers steekproeven uit op de 
PBM die op de markt worden 
aangeboden, onderzoeken zij klachten 
over, en houden zij zo nodig een register 
bij van niet-conforme PBM en 
teruggeroepen PBM, en houden zij de 
distributeurs op de hoogte van dit toezicht.
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Or. en

Amendement 217
David Casa

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Importeurs die van mening zijn of 
redenen hebben om aan te nemen dat een 
door hen in de handel gebracht PBM niet 
conform is met deze verordening, nemen 
onmiddellijk de nodige corrigerende 
maatregelen om het PBM conform te 
maken of zo nodig uit de handel te nemen 
of terug te roepen. Bovendien brengen 
importeurs, indien het PBM een risico 
vertoont, de markttoezichtautoriteiten van 
de lidstaten waar zij het PBM op de markt 
hebben aangeboden hiervan onmiddellijk 
op de hoogte, waarbij zij in het bijzonder 
de niet-conformiteit en alle genomen 
corrigerende maatregelen uitvoerig 
beschrijven.

6. Importeurs die van mening zijn of 
redenen hebben om aan te nemen dat een 
door hen in de handel gebracht PBM niet 
conform is met deze verordening, nemen 
onmiddellijk de nodige corrigerende 
maatregelen om het PBM conform te 
maken of zo nodig uit de handel te nemen 
of terug te roepen. Dergelijke maatregelen 
dienen te worden genomen uiterlijk vijf 
werkdagen na de datum waarop de 
importeurs van deze niet-conformiteit op 
de hoogte zijn geraakt. Bovendien brengen 
importeurs, indien het PBM een risico
vertoont, de markttoezichtautoriteiten van 
de lidstaten waar zij het PBM op de markt 
hebben aangeboden hiervan onmiddellijk 
op de hoogte, waarbij zij in het bijzonder 
de niet-conformiteit en alle genomen 
corrigerende maatregelen uitvoerig 
beschrijven.

Or. en

Amendement 218
Terry Reintke, Karima Delli
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Importeurs die van mening zijn of 
redenen hebben om aan te nemen dat een 

6. Importeurs die van mening zijn of 
redenen hebben om aan te nemen dat een 
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door hen in de handel gebracht PBM niet 
conform is met deze verordening, nemen 
onmiddellijk de nodige corrigerende 
maatregelen om het PBM conform te 
maken of zo nodig uit de handel te nemen 
of terug te roepen. Bovendien brengen 
importeurs, indien het PBM een risico 
vertoont, de markttoezichtautoriteiten van 
de lidstaten waar zij het PBM op de markt 
hebben aangeboden hiervan onmiddellijk 
op de hoogte, waarbij zij in het bijzonder 
de niet-conformiteit en alle genomen 
corrigerende maatregelen uitvoerig 
beschrijven.

door hen in de handel gebracht PBM niet 
conform is met deze verordening, nemen 
onmiddellijk de nodige corrigerende 
maatregelen om het PBM conform te 
maken of zo nodig uit de handel te nemen 
of terug te roepen. Bovendien brengen 
importeurs, indien het PBM een risico 
vertoont, de markttoezichtautoriteiten van 
de lidstaten waar zij het PBM op de markt 
hebben aangeboden hiervan onmiddellijk 
op de hoogte, waarbij zij in het bijzonder 
de niet-conformiteit en alle genomen 
corrigerende maatregelen uitvoerig 
beschrijven. De markttoezichtautoriteiten 
zijn vervolgens verplicht het publiek op de 
hoogte te brengen van het risico zolang de 
corrigerende maatregel niet is uitgevoerd.

Or. en

Amendement 219
Laura Agea

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Importeurs verstrekken op een met 
redenen omkleed verzoek van een 
bevoegde nationale autoriteit aan deze 
autoriteit op papier of elektronisch alle 
benodigde informatie en documentatie om 
de conformiteit van een PBM aan te tonen, 
in een taal die deze autoriteit gemakkelijk 
kan begrijpen. Op verzoek van deze 
autoriteit verlenen zij medewerking aan 
alle genomen maatregelen ter uitschakeling 
van de risico’s van de door hen in de 
handel gebrachte PBM.

8. Importeurs verstrekken op verzoek van 
een bevoegde nationale autoriteit aan deze 
autoriteit op papier en elektronisch alle 
benodigde informatie en documentatie om 
de conformiteit van een PBM aan te tonen. 
Op verzoek van deze autoriteit verlenen zij 
medewerking aan alle genomen 
maatregelen ter uitschakeling van de 
risico's van de door hen in de handel 
gebrachte PBM.

Or. it
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Amendement 220
Anthea McIntyre

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Alvorens een PBM op de markt aan te 
bieden, controleren distributeurs of het 
voorzien is van de CE-markering, 
vergezeld gaat van de 
conformiteitsverklaring of een 
vereenvoudigde EU-
conformiteitsverklaring en vergezeld gaat
van de instructies die zijn vermeld in punt 
1.4 van bijlage II, in een taal die 
gemakkelijk kan worden begrepen door de 
consumenten in de lidstaat waar het PBM 
op de markt wordt aangeboden, of dat de 
fabrikant en de importeur aan de eisen in 
artikel 8, leden 5 en 6, en artikel 10, lid 3, 
hebben voldaan.

2. Alvorens een PBM op de markt aan te 
bieden, controleren distributeurs of het 
voorzien is van de CE-markering, 
vergezeld gaat van de voorgeschreven 
documenten, van de instructies en andere 
gegevens die zijn vermeld in punt 1.4 van 
bijlage II, in een taal die gemakkelijk kan 
worden begrepen door de consumenten in 
de lidstaat waar het PBM op de markt 
wordt aangeboden, of dat de fabrikant en 
de importeur aan de eisen in respectievelijk 
artikel 8, leden 5 en 6, en artikel 10, lid 3, 
hebben voldaan.

Or. en

Amendement 221
Emilian Pavel

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Alvorens een PBM op de markt aan te 
bieden, controleren distributeurs of het 
voorzien is van de CE-markering, 
vergezeld gaat van de 
conformiteitsverklaring of een
vereenvoudigde EU-
conformiteitsverklaring en vergezeld gaat 
van de instructies die zijn vermeld in punt 
1.4 van bijlage II, in een taal die 
gemakkelijk kan worden begrepen door de 
consumenten in de lidstaat waar het PBM 
op de markt wordt aangeboden, of dat de 

2. Alvorens een PBM op de markt aan te 
bieden, controleren distributeurs of het 
voorzien is van de CE-markering, 
vergezeld gaat van de 
conformiteitsverklaring of een 
vereenvoudigde EU-
conformiteitsverklaring en vergezeld gaat 
van de instructies die zijn vermeld in punt 
1.4 van bijlage II, in de officiële taal van
de consumenten in de lidstaat waar het 
PBM op de markt wordt aangeboden, of 
dat de fabrikant en de importeur aan de 
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fabrikant en de importeur aan de eisen in 
artikel 8, leden 5 en 6, en artikel 10, lid 3, 
hebben voldaan.

eisen in artikel 8, leden 5 en 6, en artikel 
10, lid 3, hebben voldaan.

Or. en

Amendement 222
Guillaume Balas

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Alvorens een PBM op de markt aan te 
bieden, controleren distributeurs of het 
voorzien is van de CE-markering, 
vergezeld gaat van de 
conformiteitsverklaring of een 
vereenvoudigde EU-
conformiteitsverklaring en vergezeld gaat 
van de instructies die zijn vermeld in punt 
1.4 van bijlage II, in een taal die 
gemakkelijk kan worden begrepen door de 
consumenten in de lidstaat waar het PBM 
op de markt wordt aangeboden, of dat de 
fabrikant en de importeur aan de eisen in 
artikel 8, leden 5 en 6, en artikel 10, lid 3, 
hebben voldaan.

2. Alvorens een PBM op de markt aan te 
bieden, controleren distributeurs of het 
voorzien is van de CE-markering, 
vergezeld gaat van de 
conformiteitsverklaring of een 
vereenvoudigde EU-
conformiteitsverklaring en vergezeld gaat 
van de instructies en andere inlichtingen 
die zijn vermeld in punt 1.4 van bijlage II, 
in een taal die gemakkelijk kan worden 
begrepen door de consumenten in de 
lidstaat waar het PBM op de markt wordt 
aangeboden, of dat de fabrikant en de 
importeur aan de eisen in artikel 8, leden 5 
en 6, en artikel 10, lid 3, hebben voldaan.

Or. fr

Amendement 223
Terry Reintke, Karima Delli
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer een distributeur van mening is of 
redenen heeft om aan te nemen dat een 
PBM niet conform is met de essentiële 

Wanneer een distributeur van mening is of 
redenen heeft om aan te nemen dat een 
PBM niet conform is met de essentiële 
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veiligheids- en gezondheidseisen in 
bijlage II, mag hij het product pas op de 
markt aanbieden nadat het conform is 
gemaakt. Wanneer het PBM een risico 
vertoont, brengt de distributeur de 
fabrikant of de importeur hiervan 
bovendien op de hoogte, evenals de 
markttoezichtautoriteiten.

veiligheids- en gezondheidseisen in 
bijlage II, mag hij het product pas op de 
markt aanbieden nadat het conform is 
gemaakt. Wanneer het PBM een risico 
vertoont, brengt de distributeur de
fabrikant of de importeur hiervan 
bovendien op de hoogte, evenals de 
markttoezichtautoriteiten. Vervolgens 
roept de fabrikant het PBM onverwijld 
terug. De markttoezichtautoriteiten zijn 
vervolgens verplicht het publiek op de 
hoogte te brengen van het risico zolang de 
corrigerende maatregel niet is uitgevoerd.

Or. en

Amendement 224
Terry Reintke, Karima Delli
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Distributeurs die van mening zijn of 
redenen hebben om aan te nemen dat een 
door hen op de markt aangeboden PBM 
niet conform is met de eisen van deze 
verordening, 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 PBM een risico vertoont, de 
markttoezichtautoriteiten van de lidstaten 
waar zij het PBM op de markt hebben 
aangeboden hiervan onmiddellijk op de 
hoogte, waarbij zij in het bijzonder de niet-
conformiteit en alle genomen corrigerende 
maatregelen uitvoerig beschrijven.

4. Distributeurs die van mening zijn of 
redenen hebben om aan te nemen dat een 
door hen op de markt aangeboden PBM 
niet conform is met de eisen van deze 
verordening, 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 PBM een risico vertoont, de 
markttoezichtautoriteiten van de lidstaten 
waar zij het PBM op de markt hebben 
aangeboden hiervan onmiddellijk op de 
hoogte, waarbij zij in het bijzonder de niet-
conformiteit en alle genomen corrigerende 
maatregelen uitvoerig beschrijven. De 
markttoezichtautoriteiten zijn vervolgens 
verplicht het publiek op de hoogte te 
brengen van het risico zolang de 
corrigerende maatregel niet is uitgevoerd.
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Or. en

Amendement 225
Guillaume Balas

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een importeur of distributeur wordt voor 
de toepassing van deze verordening als 
fabrikant beschouwd en hij moet aan de in 
artikel 8 vermelde verplichtingen van de 
fabrikant voldoen wanneer hij PBM onder 
zijn eigen naam of merknaam in de handel 
brengt of reeds in de handel gebrachte 
PBM zodanig wijzigt dat de conformiteit 
met de essentiële veiligheids- en 
gezondheidseisen van bijlage II in het 
gedrang kan komen.

Een importeur of distributeur wordt voor 
de toepassing van deze verordening als 
fabrikant beschouwd en hij moet aan de in 
artikel 8 vermelde verplichtingen van de 
fabrikant voldoen wanneer hij PBM onder 
zijn eigen naam of merknaam in de handel 
brengt of reeds in de handel gebrachte 
PBM zodanig wijzigt dat de 
overeenstemming met deze verordening in 
het gedrang kan komen.

Or. fr

Amendement 226
Anthea McIntyre

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een importeur of distributeur wordt voor 
de toepassing van deze verordening als 
fabrikant beschouwd en hij moet aan de in 
artikel 8 vermelde verplichtingen van de 
fabrikant voldoen wanneer hij PBM onder 
zijn eigen naam of merknaam in de handel 
brengt of reeds in de handel gebrachte 
PBM zodanig wijzigt dat de conformiteit 
met de essentiële veiligheids- en 
gezondheidseisen van bijlage II in het 
gedrang kan komen.

Een importeur of distributeur wordt voor 
de toepassing van deze verordening als 
fabrikant beschouwd en hij moet aan de in 
artikel 8 vermelde verplichtingen van de 
fabrikant voldoen wanneer hij PBM onder 
zijn eigen naam of merknaam in de handel 
brengt of reeds in de handel gebrachte 
PBM zodanig wijzigt dat de 
overeenstemming met deze verordening in 
het gedrang kan komen.
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Or. en

Amendement 227
Guillaume Balas

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De CE-markering wordt zichtbaar, 
leesbaar en onuitwisbaar op het PBM 
aangebracht. Indien dit door de aard van 
het PBM niet mogelijk of niet 
gerechtvaardigd is, wordt de CE-markering 
aangebracht op de verpakking of in de 
begeleidende documenten.

2. De CE-markering wordt zichtbaar, 
leesbaar en onuitwisbaar op het PBM 
aangebracht. Indien dit door de aard van 
het PBM niet mogelijk of niet 
gerechtvaardigd is, wordt de CE-markering 
op zichtbare, leesbare en onuitwisbare 
wijze aangebracht op de verpakking of in 
de begeleidende documenten.

Or. fr

Amendement 228
Guillaume Balas

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een conformiteitsbeoordelingsinstantie 
is naar nationaal recht opgericht en heeft 
rechtspersoonlijkheid.

2. Een conformiteitsbeoordelingsinstantie 
is naar nationaal recht van iedere lidstaat 
opgericht en heeft rechtspersoonlijkheid.

Or. fr

Amendement 229
Guillaume Balas

Voorstel voor een verordening
Article 23 – paragraph 4 – subparagraph 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een conformiteitsbeoordelingsinstantie, 
haar hoogste leidinggevenden en het 
personeel dat de 
conformiteitsbeoordelingstaken verricht, 
zijn niet direct of indirect of als 
vertegenwoordiger van de betrokken 
partijen betrokken bij het ontwerpen, 
vervaardigen, aanbieden, gebruiken of 
onderhouden van PBM. Zij oefenen geen 
activiteiten uit die hun onafhankelijk 
oordeel of hun integriteit met betrekking 
tot conformiteitsbeoordelingsactiviteiten 
waarvoor zij zijn aangemeld in het gedrang 
kunnen brengen. Dit geldt met name voor 
adviesdiensten.

Een conformiteitsbeoordelingsinstantie, 
haar hoogste leidinggevenden en het 
personeel dat de 
conformiteitsbeoordelingstaken verricht, 
zijn niet direct of indirect of als 
vertegenwoordiger van de betrokken 
partijen betrokken bij het ontwerpen, 
vervaardigen, aanbieden, verhandelen, 
gebruiken of onderhouden van PBM. Zij 
oefenen geen activiteiten uit die hun 
onafhankelijk oordeel of hun integriteit met 
betrekking tot 
conformiteitsbeoordelingsactiviteiten 
waarvoor zij zijn aangemeld in het gedrang 
kunnen brengen. Dit geldt met name voor 
adviesdiensten.

Or. fr

Amendement 230
Anthea McIntyre

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 7 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) voldoende kennis over en inzicht in de 
essentiële veiligheids- en gezondheidseisen 
in bijlage II, de desbetreffende 
geharmoniseerde normen en de relevante 
bepalingen van de harmonisatiewetgeving 
van de Unie;

(c) voldoende kennis over en inzicht in de 
essentiële veiligheids- en gezondheidseisen 
in bijlage II, de desbetreffende 
geharmoniseerde normen, en de relevante 
bepalingen van de harmonisatiewetgeving 
van de Unie en de relevante nationale 
wetgeving;

Or. en

Amendement 231
Guillaume Balas
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Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Conformiteitsbeoordelingsinstanties 
sluiten een aansprakelijkheidsverzekering 
af, tenzij de wettelijke aansprakelijkheid op 
basis van het nationale recht door de staat 
wordt gedekt of de lidstaat zelf rechtstreeks 
verantwoordelijk is voor de 
conformiteitsbeoordeling.

9. Conformiteitsbeoordelingsinstanties 
sluiten een aansprakelijkheidsverzekering 
af, tenzij de wettelijke aansprakelijkheid op 
basis van het nationale recht door de 
lidstaat wordt gedekt of de lidstaat zelf 
rechtstreeks verantwoordelijk is voor de 
conformiteitsbeoordeling.

Or. fr

Amendement 232
Anthea McIntyre

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Conformiteitsbeoordelingsinstanties 
sluiten een aansprakelijkheidsverzekering 
af, tenzij de wettelijke aansprakelijkheid op 
basis van het nationale recht door de staat
wordt gedekt of de lidstaat zelf rechtstreeks 
verantwoordelijk is voor de 
conformiteitsbeoordeling.

9. Conformiteitsbeoordelingsinstanties 
sluiten een aansprakelijkheidsverzekering 
af, tenzij de wettelijke aansprakelijkheid op 
basis van het nationale recht door de 
lidstaat wordt gedekt of de lidstaat zelf 
rechtstreeks verantwoordelijk is voor de 
conformiteitsbeoordeling.

Or. en

Amendement 233
Anthea McIntyre

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11. Conformiteitsbeoordelingsinstanties 
nemen deel aan, of zorgen ervoor dat het 
personeel dat de 

11. Conformiteitsbeoordelingsinstanties 
nemen deel aan, of zorgen ervoor dat het 
personeel dat de 
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conformiteitsbeoordelingstaken verricht, 
op de hoogte is van, de desbetreffende 
normalisatieactiviteiten en de activiteiten 
van de coördinatiegroep van aangemelde 
instanties die is opgericht uit hoofde van 
deze verordening, en hanteren de door die 
groep genomen administratieve
beslissingen en geproduceerde documenten 
als algemene richtsnoeren.

conformiteitsbeoordelingstaken verricht, 
op de hoogte is van, de desbetreffende 
normalisatieactiviteiten en de activiteiten 
van de coördinatiegroep van aangemelde 
instanties die is opgericht uit hoofde van 
deze verordening, en hanteren de door die 
groep genomen beslissingen en 
geproduceerde documenten.

Or. en

Amendement 234
Terry Reintke, Karima Delli
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer de aangemelde instantie 
specifieke taken in verband met de 
conformiteitsbeoordeling uitbesteedt of 
door een dochteronderneming laat 
uitvoeren, waarborgt zij dat de 
onderaannemer of dochteronderneming 
aan de eisen in artikel 23 voldoet, en brengt 
zij de aanmeldende autoriteit hiervan op de 
hoogte.

1. Wanneer de aangemelde instantie 
specifieke taken in verband met de 
conformiteitsbeoordeling uitbesteedt of 
door een dochteronderneming laat 
uitvoeren, waarborgt zij dat de 
onderaannemers of 
dochterondernemingen in de hele 
conformiteitsketen aan de eisen in 
artikel 23 voldoen, en brengt zij de 
aanmeldende autoriteit hiervan op de 
hoogte.

Or. en

Amendement 235
Terry Reintke, Karima Delli
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – titel
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Sancties Toezicht, controles, boetes en sancties

Or. en

Amendement 236
Ulla Tørnæs

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen de voorschriften vast 
voor de sancties die van toepassing zijn op 
inbreuken op de bepalingen van deze 
verordening en nemen alle nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat zij ten 
uitvoer worden gelegd. De sancties moeten 
doeltreffend, evenredig en afschrikkend 
zijn. De lidstaten delen die bepalingen 
uiterlijk op [drie maanden vóór de datum 
van toepassing van deze verordening] aan 
de Commissie mee en stellen haar 
onverwijld in kennis van eventuele latere 
wijzigingen.

De lidstaten stellen de regels vast 
betreffende de richtsnoeren, controles, 
boetes en sancties die van toepassing zijn 
op inbreuken op de bepalingen van deze 
verordening en nemen alle nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
regels ten uitvoer worden gelegd. Om 
onnauwkeurig gebruik en onbedoelde 
tekortkomingen van de PBM te 
voorkomen voorzien de lidstaten in 
richtsnoeren over hoe aan de eisen van 
deze verordening moet worden voldaan. 
De lidstaten moeten op de eerste plaats 
voorzien in de benodigde richtsnoeren 
over hoe aan de eisen van deze 
verordening moet worden voldaan. Indien 
echter na ontvangst van de benodigde 
richtsnoeren nog steeds niet aan de eisen 
is voldaan, moeten er sancties volgen. De 
sancties moeten doeltreffend, evenredig en 
afschrikkend zijn. De lidstaten delen die 
bepalingen uiterlijk op [drie maanden vóór 
de datum van toepassing van deze 
verordening] aan de Commissie mee en 
stellen haar onverwijld in kennis van 
eventuele latere wijzigingen.

Or. en
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Amendement 237
Terry Reintke, Karima Delli
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen de regels vast 
betreffende de sancties die van toepassing 
zijn op inbreuken op de bepalingen van 
deze verordening en nemen alle nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
regels ten uitvoer worden gelegd. De 
sancties moeten doeltreffend, evenredig en 
afschrikkend zĳn. De lidstaten delen die 
bepalingen uiterlijk op [drie maanden vóór 
de datum van toepassing van deze 
verordening] aan de Commissie mee en 
stellen haar onverwijld in kennis van 
eventuele latere wijzigingen.

De lidstaten stellen de regels vast 
betreffende het toezicht en de controles, 
boetes en sancties die van toepassing zijn 
op inbreuken op de bepalingen van deze 
verordening en nemen alle nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
regels ten uitvoer worden gelegd. De 
sancties of boetes moeten doeltreffend, 
evenredig en afschrikkend zijn. De 
lidstaten delen die bepalingen uiterlijk op 
[drie maanden vóór de datum van 
toepassing van deze verordening] aan de 
Commissie mee en stellen haar onverwijld 
in kennis van eventuele latere wijzigingen.

Or. en

Amendement 238
Laura Agea

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – categorie II – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) op maat gemaakte PBM, behalve 
wanneer deze bestemd zijn om de 
gebruiker te beschermen tegen de risico’s 
vermeld in categorie I.

Schrappen

Or. it

Amendement 239
Anthea McIntyre
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Voorstel voor een verordening
Bijlage I - Categorie III - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

PBM bestemd om de gebruiker te 
beschermen tegen zeer ernstige risico's. 
Categorie III omvat uitsluitend PBM die 
bestemd zijn om de gebruiker te
beschermen tegen de volgende risico's:

PBM bestemd om de gebruiker te
beschermen tegen zeer ernstige risico's, 
zoals overlijden of onomkeerbare schade 
aan de gezondheid. Categorie III omvat 
uitsluitend PBM die bestemd zijn om de 
gebruiker beschermen tegen de volgende 
risico's:

Or. en

Amendement 240
Laura Agea

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Categorie III – letter l bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(l bis) beroepsrisico op ernstig hoofdletsel.

Or. en

Amendement 241
Anthea McIntyre

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – titel -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

OPMERKINGEN VOORAF

1. De in de verordening vermelde 
essentiële veiligheids- en 
gezondheidseisen zijn bindend.

2. De verplichtingen in het kader van de 
essentiële veiligheids- en 
gezondheidseisen gelden uitsluitend 
indien het overeenkomstige risico voor de 
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betrokken PBM bestaat.

3. De essentiële eisen moeten zodanig 
worden geïnterpreteerd en toegepast dat 
rekening wordt gehouden met de stand 
van de techniek en de praktijk op het 
tijdstip van ontwerp en fabricage alsmede 
met de technische en economische 
factoren die verenigbaar zijn met een 
hoog niveau van gezondheidsbescherming 
en veiligheid.

4. De fabrikant heeft de plicht een 
risicobeoordeling te verrichten teneinde 
na te gaan welke risico's er voor de PBM 
van toepassing zijn. Vervolgens moet de 
fabrikant die met inachtneming van die 
beoordeling ontwerpen en vervaardigen.

5. De fabrikant houdt bij het ontwerpen 
en vervaardigen van de PBM en bij het 
opstellen van de aanwijzingen niet alleen 
rekening met het bedoelde gebruik, maar 
ook met het redelijkerwijs te verwachten 
gebruik van de PBM. In voorkomend 
geval moeten de gezondheid en de 
veiligheid van andere personen dan de 
gebruiker worden gewaarborgd.

Or. en

Amendement 242
Anthea McIntyre

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel 1 – punt 1.2 – punt 1.2.1 – punt 1.2.1.1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De materialen waarvan het PBM is 
vervaardigd, met inbegrip van de eventuele 
afbraakproducten, mogen geen schadelijke 
gevolgen hebben voor de gezondheid of 
veiligheid van de gebruikers.

De materialen waarvan het PBM is 
vervaardigd, met inbegrip van de eventuele 
afbraakproducten, mogen geen schadelijke 
gevolgen hebben voor de gezondheid of 
veiligheid van de gebruikers of mogen er 
niet toe leiden dat de PBM niet langer 
voldoen aan de essentiële gezondheids- en 
veiligheidseisen van deze verordening.
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Or. en

Amendement 243
Guillaume Balas

Voorstel voor een verordening
Annex II – part 1 – point 1.4 – heading

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.4. Instructions du fabricant 1.4. Aanwijzingen en informatie van de 
fabrikant

Or. fr

Amendement 244
Guillaume Balas

Voorstel voor een verordening
Annex II – part 1 – point 1.4 – paragraph 1 – point e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) de gebruiksduur van de 
beschermingsmiddelen of van bepaalde 
onderdelen daarvan;

e) in voorkomend geval, de uiterste 
gebruiksdatum of -duur van de 
beschermingsmiddelen of van bepaalde 
onderdelen daarvan;

Or. fr

Amendement 245
Anthea McIntyre

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel 2 – punt 2.12 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De op deze soorten PBM aangebrachte 
merktekens of indicatoren die direct of 
indirect betrekking hebben op de 
gezondheid en veiligheid, moeten bij 

De op deze soorten PBM aangebrachte 
merktekens of indicatoren die direct of 
indirect betrekking hebben op de 
gezondheid en veiligheid, moeten bij 
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voorkeur de vorm van geharmoniseerde 
pictogrammen of ideogrammen hebben. Zij 
moeten goed leesbaar en zichtbaar zijn en 
blijven gedurende de verwachte 
"levensduur'' van de PBM. Voorts moeten 
deze tekens volledig, duidelijk en 
begrijpelijk zijn, zodat verkeerde 
interpretatie uitgesloten is; met name 
moeten eventuele woorden of zinnen van 
dergelijke tekens gesteld zijn in de officiële
taal of talen van de lidstaat waar het 
beschermingsmiddel gebruikt wordt.

voorkeur de vorm van geharmoniseerde
pictogrammen of ideogrammen hebben. Zij 
moeten goed leesbaar en zichtbaar zijn en 
blijven gedurende de verwachte 
"levensduur'' van de PBM. Voorts moeten 
deze tekens volledig, duidelijk en 
begrijpelijk zijn, zodat verkeerde 
interpretatie uitgesloten is; met name 
moeten eventuele woorden of zinnen van 
dergelijke tekens gesteld zijn in een taal 
die gemakkelijk wordt begrepen door 
consumenten en eindgebruikers, als 
bepaald door de lidstaat waar het 
beschermingsmiddel op de markt wordt 
aangeboden.

Or. en

Amendement 246
Anthea McIntyre

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel 3 – punt 3.9 – punt 3.9.1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Derhalve moet een beschermbril zodanig 
zijn ontworpen en gefabriceerd dat voor 
elke schadelijke golflengte de spectrale 
transmissiecoëfficiënt zo laag is dat het 
oog van de gebruiker via het filter aan een 
zo klein mogelijke bestralingssterkte wordt 
blootgesteld, waarbij in geen geval de 
maximaal toelaatbare blootstelling mag 
worden overschreden.

Derhalve moet een 
oogbeschermingsmiddel zodanig zijn 
ontworpen en gefabriceerd dat voor elke 
schadelijke golflengte de spectrale 
transmissiecoëfficiënt zo laag is dat het 
oog van de gebruiker via het filter aan een 
zo klein mogelijke bestralingssterkte wordt 
blootgesteld, waarbij in geen geval de 
maximaal toelaatbare blootstelling mag 
worden overschreden. PBM ter 
bescherming van de huid tegen niet-
ioniserende straling moeten het grootste 
deel van de bij de schadelijke golflengten 
uitgezonden energie kunnen absorberen 
of terugkaatsen.

Or. en
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Motivering

Indien aangenomen, wordt deze vervanging van "beschermbril" door 
"oogbeschermingsmiddel" in de gehele tekst doorgevoerd.

Amendement 247
Anthea McIntyre

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – alinea 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Met "interne productiecontrole" wordt 
de conformiteitsbeoordelingsprocedure 
bedoeld waarbij de fabrikant de 
verplichtingen in de punten 2, 3 en 4 
nakomt en op eigen verantwoording 
garandeert en verklaart dat het betrokken 
PBM voldoet aan de toepasselijke 
essentiële gezondheids- en 
veiligheidseisen bedoeld in artikel 5 en 
vastgesteld in bijlage II.

1. Met "interne productiecontrole" wordt 
de conformiteitsbeoordelingsprocedure 
bedoeld waarbij de fabrikant de 
verplichtingen in de punten 2, 3 en 4 
nakomt en op eigen verantwoording 
garandeert en verklaart dat het betrokken 
PBM voldoet aan de toepasselijke eisen 
van deze verordening.

Or. en

Amendement 248
Anthea McIntyre

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – alinea 1 – punt 4 – punt 4.1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4.1. De fabrikant brengt de CE-markering 
aan op elk afzonderlijk PBM dat aan de 
toepasselijke gezondheids- en 
veiligheidseisen van het 
wetgevingsinstrument voldoet.

4.1. De fabrikant brengt de CE-markering 
aan op elk afzonderlijk PBM dat aan de 
toepasselijke eisen van deze verordening
voldoet.

Or. en



AM\1052326NL.doc 63/64 PE549.449v01-00

NL

Amendement 249
Claude Rolin

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – afdeling 1 – punt 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. De fabrikant houdt tot tien jaar na het in 
de handel brengen van het PBM een kopie 
van het certificaat van EU-typeonderzoek, 
de bijlagen en aanvullingen, samen met de 
technische documentatie, ter beschikking 
van de nationale autoriteiten.

9. De fabrikant houdt tot tien jaar na het in 
de handel brengen van het PBM een kopie 
van het certificaat van EU-typeonderzoek, 
de bijlagen en aanvullingen, samen met de 
technische documentatie, ter beschikking 
van de nationale autoriteiten.

Or. fr

Amendement 250
Anthea McIntyre

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI - alinea 1 - punt 3 - punt 3.1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3.1. De fabrikant brengt de CE-markering 
aan op elk afzonderlijk PBM dat conform 
is met het type als beschreven in het 
certificaat van EU-typeonderzoek en 
voldoet aan de toepasselijke essentiële 
veiligheids- en gezondheidseisen.

3.1. De fabrikant brengt de CE-markering 
aan op elk afzonderlijk PBM dat conform 
is met het type als beschreven in het 
certificaat van EU-typeonderzoek en 
voldoet aan de toepasselijke eisen van deze 
verordening.

Or. en

Amendement 251
Anthea McIntyre

Voorstel voor een verordening
Bijlage VII – alinea 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Met "conformiteit met het type op basis 
van productkeuring" wordt het gedeelte 

1. Met "conformiteit met het type op basis 
van productkeuring" wordt het gedeelte 
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van een 
conformiteitsbeoordelingsprocedure 
bedoeld waarin de fabrikant de 
verplichtingen in de punten 2, 3, 5.2 en 6 
nakomt en op eigen verantwoording 
garandeert en verklaart dat het betrokken 
PBM, waarop de bepalingen van punt 4 
zijn toegepast, conform is met het type als 
beschreven in het certificaat van EU-
typeonderzoek en voldoet aan de 
toepasselijke essentiële veiligheids- en 
gezondheidseisen bedoeld in artikel 5 en 
vastgesteld in bijlage II.

van een 
conformiteitsbeoordelingsprocedure 
bedoeld waarin de fabrikant de 
verplichtingen in de punten 2, 3, 5.2 en 6 
nakomt en op eigen verantwoording 
garandeert en verklaart dat het betrokken 
PBM, waarop de bepalingen van punt 4 
zijn toegepast, conform is met het type als 
beschreven in het certificaat van EU-
typeonderzoek en voldoet aan de 
toepasselijke essentiële eisen van deze 
verordening.

Or. en

Amendement 252
Claude Rolin

Voorstel voor een verordening
Annex VIII – paragraph 1 – point 6 – introductory part

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De fabrikant houdt gedurende een 
periode van tien jaar nadat het PBM in de 
handel is gebracht de volgende gegevens 
ter beschikking van de nationale 
autoriteiten:

6. De fabrikant houdt gedurende een 
periode van tien jaar nadat het PBM in de 
handel is gebracht de volgende gegevens 
ter beschikking van de nationale 
autoriteiten:

Or. fr


