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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement ingediend door Satu Hassi

Amendement 11
Titel

Voorstel voor een Verordening van het 
Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van de eisen inzake accreditatie 
en markttoezicht betreffende het in de 
handel brengen van producten 

Voorstel voor een Verordening van het 
Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van de eisen inzake 
markttoezicht betreffende het in de handel 
brengen van producten 

(Horizontaal amendement. Indien 
goedgekeurd, moeten in de hele tekst alle 
bepalingen met betrekking tot accreditatie 
worden geschrapt, d.w.z. artikel 1, lid 1, 
artikel 2, de leden 10 en 11, artikel 3 t/m 12, 
artikel 27, artikel 28, lid 1, de punten a) en 
b), artikel 28, lid 2, artikel 31, lid 1, punt a), 
artikel 31, de leden 2 en 4, artikel 35 en de 
overwegingen 6 t/m 20 en 33 t/m 35. Verder 
moeten dan ook artikel 28, de punten c), f) 
en g), artikel 32, de leden 1 en 2, en de 
overwegingen 1, 3, 32, 36 en 38 worden 
gewijzigd.)
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Or. en

Motivering

Het voorstel voor een verordening wordt gedaan in het kader van de herziening van de 
"nieuwe benadering". De Commissie streeft er evenwel niet zozeer naar de benadering te 
herzien, alswel haar te stabiliseren door er vereisten aan toe te voegen inzake de accreditatie 
van conformiteitsbeoordelingsinstanties. Dit komt echter neer op het "perfectioneren van een 
vergissing" in plaats van haar te corrigeren, waarbij de vergissing erin bestaat dat de 
"nieuwe benadering" bijvoorbeeld wat de veiligheid van speelgoed of medische hulpmiddelen 
of verpakkingsafval betreft niet tot het gewenste veiligheidsniveau heeft geleid. Het voorstel 
moet worden beperkt tot vereisten inzake toezicht op het in de handel brengen van producten. 
De herziening van de "nieuwe benadering" moet goed gebeuren, in een aparte exercitie.

Amendement ingediend door Satu Hassi

Amendement 12
Visum 1

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, en met name op de 
artikelen 95 en 133,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, en met name op 
artikel 95,

Or. en

Motivering

Een dubbele rechtsgrondslag is niet gerechtvaardigd. Volgens de jurisprudentie van het 
Europees Hof van Justitie moet alleen in uitzonderingssituaties van een dubbele 
rechtsgrondslag gebruik worden gemaakt, bijvoorbeeld wanneer het besluit tegelijkertijd 
meerdere doelen nastreeft die ten opzichte van elkaar niet bijkomstig of indirect zijn. Dat is 
hier niet het geval.

Amendement ingediend door Frédérique Ries

Amendement 13
Overweging 24

(24) Het is voor de bescherming van de 
gezondheid en veiligheid en voor een 
soepele werking van de interne markt van 
essentieel belang dat de bevoegde instanties 
zowel op nationaal als grensoverschrijdend 
vlak samenwerken bij de uitwisseling van 
informatie, bij het onderzoek van inbreuken 
en bij maatregelen om inbreuken te doen 

(24) Het is voor de bescherming van de 
gezondheid en veiligheid en voor een 
soepele werking van de interne markt van 
essentieel belang dat de bevoegde instanties 
zowel op nationaal als grensoverschrijdend 
vlak samenwerken bij de uitwisseling van 
informatie, bij het onderzoek van inbreuken 
en bij maatregelen om inbreuken te doen 
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staken. staken, en dat ook reeds vóór het op de 
markt brengen van gevaarlijke producten, 
met name door de identificatie ervan te 
verbeteren, voornamelijk in havens, waar 
90% van de geïmporteerde producten de 
Unie binnenkomt. 

Or. fr

Amendement ingediend door Frédérique Ries

Amendement 14
Overweging 30 bis (nieuw)

(30 bis) Het is nodig dat lidstaten voorzien 
in gepaste rechtsmiddelen bij de bevoegde 
rechtbanken om in beroep te gaan tegen 
maatregelen genomen door de bevoegde 
autoriteiten die het op de markt brengen 
van een product aan banden leggen of 
eisen dat het product uit de handel wordt 
genomen of teruggeroepen.

Or. en

Motivering

Indien een lidstaat een producent (naar later blijkt onterecht) verzoekt een product terug te 
roepen, moet de betrokkene ten opzichte van die lidstaat over gepaste rechtsmiddelen te 
beschikken. 

Deze tekst is identiek aan overweging 37 van de Richtlijn algemene productveiligheid en is 
bijgevolg geen nieuw of onbeproefd concept.

Amendement ingediend door Satu Hassi

Amendement 15
Artikel 1, lid 1

1. Deze verordening stelt voorschriften vast 
voor de organisatie en werking van de 
accreditatie van 
conformiteitsbeoordelingsinstanties die 
beoordelingen uitvoeren van stoffen, 
preparaten of andere producten die 
bestemd zijn om binnen de Gemeenschap in 

1. Deze verordening verschaft ook een kader 
voor het markttoezicht en de controle van 
producten uit derde landen om te 
waarborgen dat stoffen, preparaten en 
bewerkte producten waarop 
Gemeenschapswetgeving tot harmonisatie 
van de voorwaarden voor het in de handel 
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de handel te worden gebracht, ongeacht of 
die stoffen, preparaten of producten een 
bewerking hebben ondergaan.
Zij verschaft ook een kader voor het 
markttoezicht en de controle van producten 
uit derde landen om te waarborgen dat 
stoffen, preparaten en bewerkte producten 
waarop Gemeenschapswetgeving tot 
harmonisatie van de voorwaarden voor het 
in de handel brengen van producten (hierna 
"communautaire harmonisatiewetgeving" 
genoemd) van toepassing is, een hoog 
beschermingsniveau bieden voor algemene 
belangen, zoals gezondheid en veiligheid in 
het algemeen, gezondheid en veiligheid op 
het werk, consumentenbescherming, 
milieubescherming en beveiliging.

brengen van producten (hierna 
"communautaire harmonisatiewetgeving" 
genoemd) van toepassing is, een hoog 
beschermingsniveau bieden voor algemene 
belangen, zoals gezondheid en veiligheid in 
het algemeen, gezondheid en veiligheid op 
het werk, consumentenbescherming, 
milieubescherming en beveiliging.

(Horizontaal amendement. Indien 
goedgekeurd, moeten in de hele tekst alle 
bepalingen met betrekking tot accreditatie 
worden geschrapt, d.w.z. artikel 1, lid 1, 
artikel 2, de leden 10 en 11, artikel 3 t/m 12, 
artikel 27, artikel 28, lid 1, de punten a) en 
b), artikel 28, lid 2, artikel 31, lid 1, punt a), 
artikel 31, de leden 2 en 4, artikel 35 en de 
overwegingen 6 t/m 20 en 33 t/m 35. Verder 
moeten dan ook artikel 28, de punten c), f) 
en g), artikel 32, de leden 1 en 2, en de 
overwegingen 1, 3, 32, 36 en 38 worden 
gewijzigd.)

Or. en

Motivering

Het voorstel voor een verordening wordt gedaan in het kader van de herziening van de 
"nieuwe benadering". De Commissie streeft er evenwel niet zozeer naar de benadering te 
herzien, alswel haar te stabiliseren door er vereisten aan toe te voegen inzake accreditatie. In 
mei 2006 drong het Parlement erop aan de "nieuwe benadering" gezien de problemen van 
onvoldoende transparantie en controleerbaarheid van standaardisatie te bepreken tot het 
harmoniseren van maatregelen met een puur technisch karakter. Het voorstel moet daarom 
worden beperkt tot vereisten inzake toezicht op het in de handel brengen van producten. De 
herziening van de "nieuwe benadering" moet goed gebeuren, in een aparte exercitie.
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Amendement ingediend door Frédérique Ries

Amendement 16
Artikel 2, punt (5)

(5) "distributeur": een natuurlijke of 
rechtspersoon in de toeleveringsketen, die 
een product op de markt aanbiedt;

(5) "distributeur": een natuurlijke of 
rechtspersoon in de toeleveringsketen, die 
een product aanbiedt, maar het niet in de 
handel brengt;

Or. en

Motivering

Het onderscheid tussen marktdeelnemers die een gelijkaardige rol spelen bij het in de handel 
brengen van een product en degenen die een product niet voor de eerste keer aanbieden, moet 
worden verduidelijkt.

De juridische entiteit die een product in de EU in de handel brengt, moet ervoor
verantwoordelijk zijn dat het product (in overeenstemming met onze verordeningen) bedoeld 
is voor en gemaakt is overeenkomstig de eisen van de EU-markt. Dit geldt niet voor 
distributeurs.

Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 17
Artikel 2, punt 11

(11) "nationale accreditatie-instantie" de 
enige bevoegde instantie in een lidstaat die 
door de overheid gemachtigd is accreditaties 
te verlenen;

(11) "nationale accreditatie-instantie" de 
bevoegde instanties in een lidstaat die door 
de overheid gemachtigd zijn accreditaties te 
verlenen;

Or. de

Motivering

Aanpassing n.a.v. het amendement op artikel 4, lid 1.

Spreken van één nationale accreditatie-instantie komt neer op niet-naleving van het 
subsidiariteitsbeginsel, alsook op schending van de verplichting voor de instellingen van de 
Unie om de fundamentele bepalingen van de grondwetten van de lidstaten niet aan te tasten 
en hun (in dit geval federale) structuren niet te ondermijnen. Met het oog op het in stand 
houden van het federalisme in de lidstaten moet het hen derhalve mogelijk zijn meer dan één 
accreditatie-instanties in het leven te roepen.
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Amendement ingediend door Frédérique Ries

Amendement 18
Artikel 2, punt (13 bis) (nieuw)

(13 bis) "de communautaire markt 
binnenkomen": het aanbieden met het oog 
op douane-inklaring;

Or. en

Motivering

Het onderscheid tussen marktdeelnemers die een gelijkaardige rol spelen bij het in de handel 
brengen van een product en degenen die een product niet voor de eerste keer aanbieden, moet 
worden verduidelijkt.

De juridische entiteit die een product in de EU in de handel brengt, moet ervoor 
verantwoordelijk zijn dat het product (in overeenstemming met onze verordeningen) bedoeld 
is voor en gemaakt is overeenkomstig de eisen van de EU-markt. Dit geldt niet voor 
distributeurs.

Amendement ingediend door Frédérique Ries

Amendement 19
Artikel 2, punt (13 ter) (nieuw)

 (13 ter) 
"conformiteitsbeoordelingsinstantie": een 
instantie die werkzaamheden op het gebied 
van conformiteitsbeoordeling verricht 
(doorgaans laboratoria, inspectie-instanties 
en certificatie-instanties);

Or. en

Motivering

Het onderscheid tussen marktdeelnemers die een gelijkaardige rol spelen bij het in de handel 
brengen van een product en degenen die een product niet voor de eerste keer aanbieden, moet 
worden verduidelijkt.

De juridische entiteit die een product in de EU in de handel brengt, moet ervoor 
verantwoordelijk zijn dat het product (in overeenstemming met onze verordeningen) bedoeld 
is voor en gemaakt is overeenkomstig de eisen van de EU-markt. Dit geldt niet voor 
distributeurs.
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Amendement ingediend door Frédérique Ries

Amendement 20
Artikel 2, punt (13 quater) (nieuw)

(13 quater) "conformiteitsbeoordeling": 
het aantonen dat voldaan is aan de 
vastgestelde eisen voor een product, proces, 
systeem, persoon of instantie;

Or. en

Motivering

Het onderscheid tussen marktdeelnemers die een gelijkaardige rol spelen bij het in de handel 
brengen van een product en degenen die een product niet voor de eerste keer aanbieden, moet 
worden verduidelijkt.

De juridische entiteit die een product in de EU in de handel brengt, moet ervoor 
verantwoordelijk zijn dat het product (in overeenstemming met onze verordeningen) bedoeld 
is voor en gemaakt is overeenkomstig de eisen van de EU-markt. Dit geldt niet voor 
distributeurs.

Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 21
Artikel 4, lid 1, alinea 1 bis (nieuw)

In lidstaten met een federatieve structuur 
kan ter waarborging van de federatieve 
bevoegdheden nog een accreditatie-
instantie in het leven worden geroepen. In 
dit geval worden de beide accreditatie-
instanties opgeroepen in goed vertrouwen 
met elkaar samen te werken.

Or. de

Motivering

Spreken van één nationale accreditatie-instantie komt neer op niet-naleving van het 
subsidiariteitsbeginsel, alsook op schending van de verplichting voor de instellingen van de 
Unie om de fundamentele bepalingen van de grondwetten van de lidstaten niet aan te tasten 
en hun (in dit geval federale) structuren niet te ondermijnen. Met het oog op het in stand 
houden van het federalisme in de lidstaten moet het hen derhalve mogelijk zijn meer dan één 
accreditatie-instanties in het leven te roepen.
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Amendement ingediend door Frédérique Ries

Amendement 22
Artikel 4, lid 6

6. De nationale accreditatie-instantie werkt 
zonder winstoogmerk. Zij mag geen 
activiteiten of diensten aanbieden of 
verrichten die worden uitgevoerd door 
conformiteitsbeoordelingsinstanties, en geen 
adviesdiensten verlenen.

6. De nationale accreditatie-instantie werkt 
zonder winstoogmerk. Zij mag geen 
activiteiten of diensten aanbieden of 
verrichten die worden uitgevoerd door 
conformiteitsbeoordelingsinstanties, en geen 
adviesdiensten verlenen, en evenmin mag zij 
aandelen hebben in een 
conformiteitsbeoordelingsinstantie.

Or. en

Motivering

Om te garanderen dat de accreditatie-instantie volledig onafhankelijk is van alle 
conformiteitsbeoordelingsinstanties waarvoor zij verantwoordelijk is (waarvan sommige 
mogelijkerwijs als aangemelde instantie optreden), moet er niet alleen voor een scheiding van 
de taken binnen een onderneming worden gezorgd, maar moet ook elke kans op 
belangenverstrengeling worden vermeden: dit houdt in dat ook de financiële belangen uit 
elkaar moeten worden gehouden.

Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 23
Artikel 5, lid 2

2. De nationale accreditatie-instantie houdt
toezicht op de 
conformiteitsbeoordelingsinstanties waaraan 
zij een accreditatiecertificaat heeft verleend.

2. De nationale accreditatie-instanties 
houden toezicht op de 
conformiteitsbeoordelingsinstanties waaraan 
zij een accreditatiecertificaat hebben
verleend.

Or. de

Motivering

Aanpassing n.a.v. het amendement op artikel 4, lid 1.

Spreken van één nationale accreditatie-instantie komt neer op niet-naleving van het 
subsidiariteitsbeginsel, alsook op schending van de verplichting voor de instellingen van de 
Unie om de fundamentele bepalingen van de grondwetten van de lidstaten niet aan te tasten 
en hun (in dit geval federale) structuren niet te ondermijnen. Met het oog op het in stand 
houden van het federalisme in de lidstaten moet het hen derhalve mogelijk zijn meer dan één 
accreditatie-instanties in het leven te roepen.
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Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 24
Artikel 5, lid 3

3. 3. Wanneer de nationale accreditatie-
instantie vaststelt dat een 
conformiteitsbeoordelingsinstantie waaraan 
zij een accreditatiecertificaat heeft verleend, 
niet meer bekwaam is om een specifieke 
conformiteitsbeoordelingsactiviteit uit te 
voeren of in ernstige mate in gebreke blijft, 
treft de nationale accreditatie-instantie alle 
passende maatregelen om het 
accreditatiecertificaat van de 
conformiteitsbeoordelingsinstantie te 
beperken, op te schorten of in te trekken.

3. Wanneer de nationale accreditatie-
instanties vaststellen dat een 
conformiteitsbeoordelingsinstantie waaraan 
zij een accreditatiecertificaat hebben
verleend, niet meer bekwaam is om een 
specifieke 
conformiteitsbeoordelingsactiviteit uit te 
voeren of in ernstige mate in gebreke blijft, 
treffen de nationale accreditatie-instanties
alle passende maatregelen om het 
accreditatiecertificaat van de 
conformiteitsbeoordelingsinstantie te 
beperken, op te schorten of in te trekken.

Or. de

Motivering

Aanpassing n.a.v. het amendement op artikel 4, lid 1.

Spreken van één nationale accreditatie-instantie komt neer op niet-naleving van het 
subsidiariteitsbeginsel, alsook op schending van de verplichting voor de instellingen van de 
Unie om de fundamentele bepalingen van de grondwetten van de lidstaten niet aan te tasten 
en hun (in dit geval federale) structuren niet te ondermijnen. Met het oog op het in stand 
houden van het federalisme in de lidstaten moet het hen derhalve mogelijk zijn meer dan één 
accreditatie-instanties in het leven te roepen.

Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 25
Artikel 6, lid 1, alinea 1

1. Wanneer een 
conformiteitsbeoordelingsinstantie 
accreditatie wenst, dient zij daartoe een 
verzoek in bij de nationale accreditatie-
instantie van haar lidstaat van vestiging of 
bij de nationale accreditatie-instantie waarop 
die lidstaat overeenkomstig artikel 4, lid 2, 
een beroep heeft gedaan. 

1. Wanneer een 
conformiteitsbeoordelingsinstantie 
accreditatie wenst, dient zij daartoe een 
verzoek in bij de nationale accreditatie-
instanties van haar lidstaat van vestiging of 
bij de nationale accreditatie-instanties
waarop die lidstaat overeenkomstig artikel 4, 
lid 2, een beroep heeft gedaan.
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Or. de

Motivering

Aanpassing n.a.v. het amendement op artikel 4, lid 1.

Spreken van één nationale accreditatie-instantie komt neer op niet-naleving van het 
subsidiariteitsbeginsel, alsook op schending van de verplichting voor de instellingen van de 
Unie om de fundamentele bepalingen van de grondwetten van de lidstaten niet aan te tasten 
en hun (in dit geval federale) structuren niet te ondermijnen. Met het oog op het in stand 
houden van het federalisme in de lidstaten moet het hen derhalve mogelijk zijn meer dan één 
accreditatie-instanties in het leven te roepen.

Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 26
Artikel 6, lid 1, alinea 2, letter a

(a) haar lidstaat van vestiging heeft besloten 
geen nationale accreditatie-instantie op te 
richten en geen beroep heeft gedaan op de 
nationale accreditatie-instantie van een 
andere lidstaat overeenkomstig artikel 4, lid 
2; of

(a) haar lidstaat van vestiging heeft besloten 
geen nationale accreditatie-instanties op te 
richten en geen beroep heeft gedaan op de 
nationale accreditatie-instanties van een 
andere lidstaat overeenkomstig artikel 4, lid 
2; of

Or. de

Motivering

Aanpassing n.a.v. het amendement op artikel 4, lid 1.

Spreken van één nationale accreditatie-instantie komt neer op niet-naleving van het 
subsidiariteitsbeginsel, alsook op schending van de verplichting voor de instellingen van de 
Unie om de fundamentele bepalingen van de grondwetten van de lidstaten niet aan te tasten 
en hun (in dit geval federale) structuren niet te ondermijnen. Met het oog op het in stand 
houden van het federalisme in de lidstaten moet het hen derhalve mogelijk zijn meer dan één 
accreditatie-instanties in het leven te roepen.

Amendement ingediend door Frédérique Ries

Amendement 27
Artikel 8, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. De nationale accreditatie-instanties 
voorzien in gepaste rechtsmiddelen bij de 
bevoegde rechtbanken voor 
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marktdeelnemers wanneer deze kunnen 
aantonen dat een accreditatie-instantie niet 
over de minimaal vereiste vaardigheden of 
kennis beschikt.

Or. en

Motivering

Het bestaande voorstel voorziet in een procedure waarbij de lidstaten regelmatig toezicht 
moeten houden op hun nationale accreditatie-instanties, waardoor de algemene belangen 
beschermd zijn.  De activiteiten van de nationale accreditatie-instanties, en van de instanties 
die zij accrediteren, hebben evenwel een directe impact op de marktdeelnemers en bijgevolg 
moeten ook zij een over een expliciet instrument beschikken om beroep aan te tekenen.

Amendement ingediend door Frédérique Ries

Amendement 28
Artikel 19, lid 1

1. Wanneer een lidstaat op grond van de 
relevante communautaire 
harmonisatiewetgeving besluit het op de 
markt aanbieden van een product te 
verbieden of te beperken of het product uit 
de handel te nemen of terug te roepen, zorgt 
hij ervoor dat deze maatregel nauwkeurig is 
gemotiveerd.

1. Wanneer een lidstaat op grond van de 
relevante communautaire 
harmonisatiewetgeving en het 
evenredigheidsbeginsel besluit het op de 
markt aanbieden van een product te 
verbieden of te beperken of het product uit 
de handel te nemen of terug te roepen, zorgt 
hij ervoor dat deze maatregel nauwkeurig is 
gemotiveerd.

Or. en

Motivering

Artikel 19, lid 1 bevat een aantal mogelijke marktinterventies die door de autoriteiten kunnen 
worden ondernomen en de economische gevolgen van elk van deze interventies zullen 
verschillend zijn voor verschillende marktdeelnemers.  In lijn met de algemene bepalingen 
van de communautaire regelgeving moet de mate van marktinterventie evenredig zijn met de 
grootte van het risico voor het publiek.  Bepalingen met een gelijkaardig effect zijn reeds 
opgenomen in de richtlĳn inzake algemene productveiligheid.

Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 29
Artikel 35, lid 2
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2. Wanneer de accreditatie in een lidstaat 
niet door één accreditatie-instantie geschiedt 
en die lidstaat verder accreditatie wil blijven 
verlenen, neemt hij de nodige maatregelen 
voor een structurele aanpassing, zodat hij 
uiterlijk op 1 januari 2010 over één
nationale accreditatie-instantie beschikt.

2. Wanneer de accreditatie in een lidstaat 
niet door één accreditatie-instantie geschiedt 
en die lidstaat verder accreditatie wil blijven 
verlenen, neemt hij de nodige maatregelen 
voor een structurele aanpassing, zodat hij 
uiterlijk op 1 januari 2014 over nog een
nationale accreditatie-instantie beschikt.

Or. de

Motivering

Aanpassing n.a.v. het amendement op artikel 4, lid 1. 

Daarnaast moet de termijn voor de noodzakelijke juridische en administratieve 
toepassingsmaatregelen worden verlengd.  Met name in landen met ingewikkelde 
accreditatiesystemen kunnen deze aanpassingen niet vóór 2010 worden doorgevoerd en 
vandaar dat de termijn tot 2014 moet worden verlengd.


