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BEKNOPTE MOTIVERING

De Europese Unie heeft de voorbije jaren een groot aantal regelingen vastgesteld met 
voorschriften voor de producenten van producten. Het betreft voornamelijk de veiligheid van 
consumenten, de bescherming van de gezondheid en, de afgelopen jaren, zoals in het geval 
van de Richtlijn betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van eisen 
inzake ecologisch ontwerp voor energieverbruikende producten, méér en méér ook de 
ecologische eigenschappen van producten. De regelingen worden volgens de zogenaamde 
"nieuwe benadering" vastgesteld, d.w.z. dat de producenten in eerste instantie zelf voor de 
naleving van de regels verantwoordelijk zijn en de naleving bekrachtigen door middel van het 
aanbrengen van het EG-merk. Dit is in beginsel niet-bureaucratisch en goedkoop voor de 
producenten. Problemen ontstaan evenwel wanneer individuele producenten of groepen 
producenten het EG-merk aanbrengen zonder zich aan de regels te houden. Dit schaadt de 
consument en is niet goed voor het milieu. Daarnaast worden de eerlijke producenten, die zich 
wel aan de regels houden, benadeeld aangezien ze de kosten van de naleving moeten dragen 
en tegelijkertijd met oneerlijke concurrentie worden geconfronteerd. Vandaar dat het 
Europees Parlement zich reeds meerdere malen, onder andere bij de goedkeuring van de 
Richtlijn betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van eisen inzake 
ecologisch ontwerp voor energieverbruikende producten, voor méér markttoezicht heeft 
uitgesproken. De Commissie haakt hier nu met haar voorstel op in. Het voorstel schiet echter 
te kort omdat er een overgangsperiode van twee jaar in is opgenomen. Gedurende deze 
periode krijgen de consumenten en het milieu onnodig met niet-gecontroleerde producten te 
maken. Vandaar dat de rapporteur voorstelt deze periode tot één maand terug te brengen, 
zodat de voordelen van markttoezicht zo snel mogelijk voelbaar worden. Daarnaast stelt de 
rapporteur voor in alle delen van de tekst te verwijzen naar naleving van milieuregels. Andere 
amendementen betreffen de controles na een verbod. Het komt vaak voor dat er een verbod op 
het in de handel brengen worden vastgesteld. De naleving van zo'n verbod wordt evenwel niet 
gecontroleerd. Een ander amendement betreft de snelheid van handelen. Met name bij 
seizoensproducten of bij actieproducten is het nodig binnen enkele dagen, soms zelfs een paar 
uur, niet-conforme producten in beslag te nemen omdat ze anders al uitverkocht zijn. Verder 
is het uiteraard belangrijk dat de lidstaten voldoende personeel inzetten om zich van hun taken 
te kunnen kwijten.

AMENDEMENTEN

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie interne markt en consumentenbescherming onderstaande 
amendementen in haar verslag op te nemen:

Door de Commissie voorgestelde tekst1 Amendementen van het Parlement

Amendement 1

  
1 Nog niet in het PB gepubliceerd.



PE 390.476v01-00 4/7 PA\669879NL.doc

NL

Overweging 1

(1) Ter versterking van het algemeen kader 
dat waarborgt dat producten een hoog 
beschermingsniveau voor algemene 
belangen, zoals de gezondheid en veiligheid, 
bieden, moeten bepaalde regels en 
beginselen worden vastgelegd met 
betrekking tot accreditatie en markttoezicht, 
die belangrijke aspecten van dat kader zijn. 

(1) Ter versterking van het algemeen kader 
dat waarborgt dat producten een hoog 
beschermingsniveau voor algemene 
belangen, zoals de gezondheid en veiligheid
of het milieu, bieden, moeten bepaalde 
regels en beginselen worden vastgelegd met 
betrekking tot accreditatie en markttoezicht, 
die belangrijke aspecten van dat kader zijn. 

Motivering

In overeenstemming met artikel 1, lid 1 (onderwerp en toepassingsgebied) stelt de rapporteur 
voor een duidelijke verwijzing naar het milieu op te nemen. Het is belangrijk dat alle gevallen 
van niet-conformiteit met de EU-wetgeving, met name met inbegrip van gevallen die het 
milieu betreffen, adequaat worden aangepakt.

Amendement 2
Artikel 13, lid 2

2. De artikelen 14 tot en met 23 zijn niet 
van toepassing op producten zoals 
gedefinieerd in artikel 2, onder a), van 
Richtlijn 2001/95/EG wat de gezondheid en 
veiligheid van consumenten betreft. 

schrappen

Motivering

The Regulation should subsume the GPSD.  This would require removal or revision of some 
of the Recitals and deletion of Article 13(2).  Consumer products have to comply with a wide 
range of New Approach and other Directives that would come within the scope of the 
projected Regulation and it is unnecessarily complicated for certain provisions to be covered 
by the Regulations while leaving safety covered by the different provisions of the GPSD.  
Also, the GPSD only applies to consumer products and migrated products; it does not apply 
to business-only products.  However, the LVD covers all such products within its scope: 
presumably, in the future the safety of business-only electrical products would be covered by 
the LVD as modified by the Regulation and Decision, but the safety of consumer products and 
migrated products would be covered by the LVD + GPSD (as now): this is unnecessarily 
complicated.

Amendement 3
Artikel 16, lid 1

1. De lidstaten zorgen voor communicatie en 1. De lidstaten zorgen voor communicatie en 
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coördinatie tussen alle 
markttoezichtautoriteiten. 

coördinatie tussen alle 
markttoezichtautoriteiten binnen hun 
jurisdictie. 

Motivering

Market surveillance should also ensure a concrete follow-up of corrective actions on the 
market. Concern has been expressed in the Parliament’s Working Document regarding the 
credibility of the CE marking.  We do not believe that any such credibility gap stems from two 
points, firstly an inadequate process for catching those economic operators who deliberately 
flout Community legislation, and secondly an inadequate process to follow-up to ensure that, 
where a product has been found by a Court to be non-compliant, then it is positively removed 
from the market.  Hence, market surveillance procedures should also ensure a concrete 
follow-up of corrective actions on the market place. As market surveillance is organised at 
Member State level in accordance with the principle of subsidiarity, this Regulation should 
require each Member State to verify that corrective actions have been effectively carried out.

Amendement 4
Artikel 16, lid 2, alinea 1 bis (nieuw)

De lidstaten stellen adequate procedures 
vast om te controleren dat er effectieve 
corrigerende maatregelen zijn getroffen.

Motivering

Zie motivering amendement 3.

Amendement 5
Artikel 16, lid 4

4. De lidstaten stellen programma's voor het 
markttoezicht op, voeren deze uit en werken 
deze periodiek bij. 

4. De lidstaten stellen programma's voor het 
markttoezicht op, voeren deze uit en werken 
deze periodiek bij. De lidstaten kunnen
samenwerkingsovereenkomsten sluiten met 
betrokken partijen, in het bijzonder met 
sectorale beroepsorganisaties, teneinde 
gebruik te maken van de marktkennis 
waarover deze beschikken.

Motivering

Zie motivering amendement 3.
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Amendement 6
Artikel 16, lid 5

5. De lidstaten voeren periodiek een 
evaluatie en beoordeling uit van hun 
markttoezichtactiviteiten. 

5. De lidstaten voeren periodiek een 
evaluatie en beoordeling uit van hun 
markttoezichtactiviteiten en maken de 
resultaten daarvan openbaar. 

Motivering

Zie motivering amendement 3.

Amendement 7
Artikel 17, lid 1, alinea 1 bis (nieuw)

De autoriteiten hebben het recht monsters 
te nemen van een product waarvan zij 
verwachten dat het snel zal zijn uitverkocht.

Motivering

Market surveillance speed should be adapted to the speed of sales of batches of often 
inexpensive components or consumer products: these are often rapidly sold out in a 
distributor’s promotional sale. Experience shows that once products are placed on the 
market, delays between complaints and action by market surveillance authorities often lead to 
the situation where authorities are not in a position to carry out checks, as the products have 
been already sold. This is particularly the case for promotional or seasonal sales of consumer 
products, such as Christmas lighting. It happens also for small electrical components such as 
electrical controls, switchgears or small measuring instruments. Therefore, when customs 
authorities have a serious reason to believe that the imported product may not be in 
compliance with all EU requirements, they should be entitled to seize samples of the product 
in order to speed up the control by market surveillance authorities and ensure possible legal 
action against the importer or the manufacturer’s authorised representative in case of 
characterised default of compliance with EU legislation. 

Amendement 8
Artikel 24, lid 1, alinea 1 bis (nieuw)

De lidstaten zorgen ervoor dat hun douane-
autoriteiten over de nodige bevoegdheden 
en middelen beschikken om hun taken naar 
behoren uit te voeren.
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Motivering

Met het oog op de consistentie en de doeltreffendheid van het algehele kader voor het op de 
markt brengen van goederen stelt de rapporteur voor een bepaling op te nemen die 
vergelijkbaar is met die voor de markttoezichtautoriteiten in artikel 16, lid 3.

Amendement 9
Artikel 34

De Commissie stelt richtsnoeren op om de 
tenuitvoerlegging van deze verordening te 
vergemakkelijken.

De Commissie stelt in overleg met de 
betrokken partijen richtsnoeren op om de 
tenuitvoerlegging van deze verordening te 
vergemakkelijken.

Motivering

De betrokken partijen moeten door de Commissie worden geraadpleegd.

Amendement 10
Artikel 38, lalinea 2

Hoofdstuk III is van toepassing vanaf twee 
jaar na de datum van inwerkingtreding van 
deze verordening.

Hoofdstuk III is van toepassing vanaf een 
maand na de datum van inwerkingtreding 
van deze verordening.

Motivering

Een extra 'vertraging' van twee jaar voordat effectief markttoezicht een realiteit wordt, is 
onaanvaardbaar. Producenten die zich aan de Europese wetgeving en normen houden, 
hebben nu reeds zwaar te lijden onder oneerlijke concurrentie.


