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Amendement ingediend door Satu Hassi

Amendement 1

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie interne markt en consumentenbescherming de verwerping voor te 
stellen van het voorstel van de Commissie.

Or. en

Motivering

Het voorstel voor een besluit past in het kader van de herziening van de "nieuwe aanpak". 
In plaats van de methode te herzien, tracht de Commissie deze echter te consolideren, en geeft 
zij hieraan zelfs voorrang in vergelijking met de klassieke wetgeving. De nieuwe aanpak is er 
echter niet in geslaagd een passend niveau van bescherming te bieden, bijvoorbeeld wat de 
veiligheid van speelgoed of medische hulpmiddelen betreft. In mei 2006 heeft het Parlement 
er, in het licht van de ontoereikende transparantie en controleerbaarheid van de normalisatie, 
op aangedrongen dat de nieuwe aanpak strikt tot harmonisatiemaatregelen van louter 
technische aard zou worden beperkt. Derhalve moet het voorstel worden verworpen.

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement
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Amendement ingediend door Renate Sommer

Amendement 2
Overweging 15

(15) Omdat bepaalde taken alleen door de 
fabrikant kunnen worden verricht, moet een 
duidelijk onderscheid worden gemaakt 
tussen de fabrikant en de marktdeelnemers 
die verderop in de distributieketen een rol 
spelen. Voorts moet een duidelijk 
onderscheid worden gemaakt tussen de 
importeur en de distributeur, omdat de 
importeur producten uit derde landen in de 
Gemeenschap in de handel brengt. Hij moet 
bijgevolg waarborgen dat deze producten 
aan de toepasselijke communautaire eisen
voldoen.

(15) Omdat bepaalde taken alleen door de 
fabrikant kunnen worden verricht, moet een 
duidelijk onderscheid worden gemaakt 
tussen de fabrikant en de marktdeelnemers 
die verderop in de distributieketen een rol 
spelen. Voorts moet een duidelijk 
onderscheid worden gemaakt tussen de 
importeur en de distributeur, omdat de 
importeur producten uit derde landen in de 
Gemeenschap in de handel brengt. Hij moet 
bijgevolg waarborgen dat deze producten 
aan de toepasselijke wetgeving voldoen.

Or. de

Motivering

Met het oog op overeenstemming met overweging 14 en met de definitie van "Importeur" in 
artikel 2 van het voorstel voor een verordening COM(2007)0037.

Amendement ingediend door Renate Sommer

Amendement 3
Overweging 17

(17) Omdat importeurs en distributeurs 
downstream-marktdeelnemers zijn, kunnen 
zij normaal gesproken niet worden verplicht 
zelf te waarborgen dat het ontwerp en de 
productie van het product aan de 
toepasselijke eisen beantwoorden. Hun 
verplichtingen ten aanzien van de 
conformiteit van het product moeten beperkt 
zijn tot bepaalde controles om na te gaan of 
de fabrikant zijn verplichtingen is 
nagekomen,  bijvoorbeeld of de vereiste 
conformiteitsmarkering op het product is 
aangebracht en of de vereiste documenten 
zijn verstrekt. Van zowel importeurs als 
distributeurs mag echter worden verwacht 
dat zij bij het in de handel brengen of op de 

(17) Omdat importeurs en distributeurs 
downstream-marktdeelnemers zijn, kunnen 
zij normaal gesproken niet worden verplicht 
zelf te waarborgen dat het ontwerp en de 
productie van het product aan de 
toepasselijke eisen beantwoorden. Hun 
verplichtingen ten aanzien van de 
conformiteit van het product moeten beperkt 
zijn tot bepaalde controles om na te gaan of 
de fabrikant zijn verplichtingen is 
nagekomen,  bijvoorbeeld of de vereiste 
conformiteitsmarkering op het product is 
aangebracht en of de vereiste documenten 
zijn verstrekt. Zowel importeurs als 
distributeurs dienen er echter op toe te zien 
dat producten die zij in de Gemeenschap in 
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markt aanbieden van producten de nodige 
zorgvuldigheid betrachten in verband met 
de toepasselijke eisen.

de handel brengen of op de markt 
aanbieden aan de toepasselijke wetgeving
voldoen.

Or. de

Motivering

Met het oog op overeenstemming met overweging 14.

Amendement ingediend door Renate Sommer

Amendement 4
Overweging 18 bis (nieuw)

(18 bis) Importeurs en distributeurs mogen 
geen elementen van het interne ontwerp 
van een product wijzigen zonder overleg 
met de producent, aangezien dit gevolgen 
kan hebben voor de risicobeoordeling en de 
technische documentatie en de 
conformiteitsverklaring van de fabrikant 
ongeldig zou maken.

Or. de

Motivering

Mogelijkerwijs besluiten distributeurs geld en tijd te sparen, door in plaats van het product 
terug te sturen naar de producent voor het uitvoeren van de nodige wijzigingen, te proberen 
hun eigen wijzigingen door te voeren. Zonder precieze informatie over het ontwerp van het 
product zouden dergelijke wijzigingen problemen kunnen opleveren met de werking van 
veiligheidsapparatuur of -circuits; op die manier kan een conform ongevaarlijk elektrisch 
apparaat of gereedschap verworden tot een product dat een groot risico voor de gebruiker 
inhoudt. Daarom moet de distributeur contact opnemen met de producent indien hij 
wijzigingen wil doorvoeren.

Amendement ingediend door Renate Sommer

Amendement 5
Overweging 34

(34) Het bestaande systeem moet worden 
aangevuld met een procedure om 
belanghebbenden te informeren over 

(34) Het bestaande systeem moet worden 
aangevuld met een procedure om 
belanghebbenden te informeren over 
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voorgenomen maatregelen tegen producten 
die een risico meebrengen voor de 
gezondheid en veiligheid van personen of 
voor andere aspecten van de bescherming 
van algemene belangen. Deze procedure 
moet ook markttoezichtautoriteiten in staat 
stellen samen met de betrokken 
marktdeelnemers eerder tegen dergelijke 
producten op te treden.

voorgenomen maatregelen tegen producten 
die een risico meebrengen voor de 
gezondheid en veiligheid van personen, voor 
het milieu of voor andere aspecten van de 
bescherming van algemene belangen. Deze 
procedure moet ook 
markttoezichtautoriteiten in staat stellen 
samen met de betrokken marktdeelnemers 
eerder tegen dergelijke producten op te 
treden.

Or. de

Motivering

Naast de gezondheid en veiligheid van personen behoeft ook het milieu bijzondere 
bescherming, en dient derhalve uitdrukkelijk te worden vermeld.

Amendement ingediend door Renate Sommer

Amendement 6
Artikel 9, lid 1

1. Importeurs die een product in de handel 
brengen, betrachten de nodige 
zorgvuldigheid in verband met de 
toepasselijke eisen.

1. Importeurs zien erop toe dat de producten 
die zij in de Gemeenschap in de handel 
brengen aan de toepasselijke wetgeving 
voldoen.

Or. de

Motivering

Met het oog op overeenstemming met de overwegingen 14-17. De verplichting voor 
importeurs om in de EU alleen conforme producten in de handel te brengen moet verder 
worden benadrukt; de formulering "de nodige zorgvuldigheid" is te vaag om de verplichting 
van de importeur over te brengen om te verifiëren dat de producent buiten de EU de juiste 
risicobeoordeling heeft uitgevoerd.

Amendement ingediend door Renate Sommer

Amendement 7
Artikel 31, lid 2

2. De conformiteitsbeoordelingen worden op 
evenredige wijze uitgevoerd, waarbij 

2. De conformiteitsbeoordelingen worden op 
evenredige wijze uitgevoerd, waarbij 
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voorkomen wordt de marktdeelnemers 
onnodig te belasten en in het bijzonder 
rekening wordt gehouden met de omvang 
van de bedrijven en de relatieve 
technologische complexiteit van de 
producten.

voorkomen wordt de marktdeelnemers 
onnodig te belasten en in het bijzonder 
rekening wordt gehouden met de omvang 
van de bedrijven en de relatieve 
technologische complexiteit van de 
producten, alsmede met de vraag of het 
product per stuk of in serie is 
geproduceerd.

Or. de

Motivering

Om onnodige lasten te voorkomen, moet bij de toepassing van conformiteitsprocedures 
rekening worden gehouden met andere factoren zoals de omvang van de bedrijven, de 
relatieve complexiteit van de gebruikte technologie, en het feit of een product al dan niet in 
serie wordt vervaardigd. Dit betekent ook extra kosten voor de consumenten.

Amendement ingediend door Renate Sommer

Amendement 8
Artikel 35, lid 1, alinea 1

1. Wanneer de markttoezichtautoriteiten van 
een lidstaat maatregelen hebben genomen 
krachtens artikel 18 van Verordening (EG) 
nr. [...] of voldoende redenen hebben om aan 
te nemen dat een onder deze/dit ... [besluit] 
vallend product een risico voor de 
gezondheid of veiligheid van personen of 
voor andere onder deze/dit ... [besluit] 
vallende aspecten van de bescherming van 
algemene belangen vormt, voeren zij samen 
met de betrokken marktdeelnemers een 
beoordeling van het product uit in het licht 
van alle in deze/dit ... [besluit] vastgestelde 
eisen.

1. Wanneer de markttoezichtautoriteiten van 
een lidstaat maatregelen hebben genomen 
krachtens artikel 18 van Verordening (EG) 
nr. [...] of voldoende redenen hebben om aan 
te nemen dat een onder deze/dit ... [besluit] 
vallend product een risico voor de 
gezondheid of veiligheid van personen, voor 
het milieu of voor andere onder deze/dit ... 
[besluit] vallende aspecten van de 
bescherming van algemene belangen vormt, 
voeren zij samen met de betrokken 
marktdeelnemers een beoordeling van het 
product uit in het licht van alle in deze/dit ... 
[besluit] vastgestelde eisen.

Or. de

Motivering

Naast de gezondheid en veiligheid van personen behoeft ook het milieu bijzondere 
bescherming, en dient derhalve uitdrukkelijk te worden vermeld.
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Amendement ingediend door Renate Sommer

Amendement 9
Artikel 35, lid 5, letter a)

a) het product voldoet niet aan de in deze/dit 
... [besluit] vastgestelde eisen ten aanzien 
van de gezondheid of veiligheid van 
personen of andere aspecten van de 
bescherming van algemene belangen;

a) het product voldoet niet aan de in deze/dit 
... [besluit] vastgestelde eisen ten aanzien 
van de gezondheid of veiligheid van 
personen, het milieu of andere aspecten van 
de bescherming van algemene belangen;

Or. de

Motivering

Naast de gezondheid en veiligheid van personen behoeft ook het milieu bijzondere 
bescherming, en dient derhalve uitdrukkelijk te worden vermeld.

Amendement ingediend door Renate Sommer

Amendement 10
Artikel 37, titel

Conforme producten die toch een risico voor 
de gezondheid en veiligheid meebrengen

Conforme producten die toch een risico voor 
milieu, gezondheid en veiligheid 
meebrengen

Or. de

Motivering

Naast de gezondheid en veiligheid van personen behoeft ook het milieu bijzondere 
bescherming, en dient derhalve uitdrukkelijk te worden vermeld.

Amendement ingediend door Renate Sommer

Amendement 11
Bijlage I, deel A, punt 5 bis (nieuw)

5 bis. Importeur

Importeurs houden een kopie van de 
EG-conformiteitsverklaring ter beschikking 
van de markttoezichtautoriteiten en zorgen 
ervoor dat de technische documentatie op 
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verzoek aan die autoriteiten kan worden 
verstrekt.

Horizontaal amendement, toe te passen in 
alle hieronder genoemde modules:

Bijlage I, Module A, punt 5 bis (nieuw)
Bijlage I, Module A1, punt 6 bis (nieuw)
Bijlage I, Module A2, punt 6 bis (nieuw) 
Bijlage I, Module C, punt 4 bis (nieuw)
Bijlage I, Module C1, punt 5 bis (nieuw)
Bijlage I, Module C2, punt 5 bis (nieuw)
Bijlage I, Module D, punt 8 bis (nieuw)
Bijlage I, Module D1, punt 10 bis (nieuw)
Bijlage I, Module E, punt 8 bis (nieuw)
Bijlage I, Module E1, punt 10 bis (nieuw)
Bijlage I, Module F, punt 8 bis (nieuw)
Bijlage I, Module F1, punt 9 bis (nieuw)
Bijlage I, Module G, punt 6 bis (nieuw)
Bijlage I, Module H, punt 8 bis (nieuw)
Bijlage I, Module H1, punt 8 bis (nieuw)

Or. de

Motivering

Een marktdeelnemer die producten in de Gemeenschap in de handel brengt moet 
aansprakelijk zijn voor de conformiteit van deze producten. Alleen de producent kan de 
technische documentatie opstellen en bijwerken. Indien de producent zich echter buiten de 
EU bevindt, zonder vertegenwoordigers binnen de EU, hebben autoriteiten op geen enkele 
wijze toegang tot de relevante documentatie, wat de handhaving bemoeilijkt. Daarom moet, in 
overeenstemming met artikel 7, de importeur er verantwoordelijk voor zijn dat deze 
documentatie beschikbaar is voor de handhavingsautoriteiten.
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