
Rectificatie van Verordening (EU) 2019/1020 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 
2019 betreffende markttoezicht en conformiteit van producten en tot wijziging van Richtlijn 

2004/42/EG en de Verordeningen (EG) nr. 765/2008 en (EU) nr. 305/2011 

(Publicatieblad van de Europese Unie L 169 van 25 juni 2019) 

Bladzijde 14, artikel 4, lid 3, punt d):

in plaats van: “d) hij verleent zijn medewerking aan de markttoezichtautoriteiten, ook volgend op een met 
redenen omkleed verzoek, en zorgt ervoor dat onmiddellijk de nodige corrigerende 
maatregelen worden genomen om een geval van non-conformiteit met de voorschriften van 
de op het product in kwestie toepasselijke harmonisatiewetgeving van de Unie te verhelpen of, 
als dat niet mogelijk is, de risico's die dat product inhoudt te beperken op verzoek van de 
markttoezichtautoriteiten of op eigen initiatief wanneer de in lid 1 bedoelde marktdeelnemer 
van mening is of redenen heeft om aan te nemen dat het product in kwestie een risico vormt.”,

lezen: “d) hij verleent zijn medewerking aan de markttoezichtautoriteiten, ook volgend op een met 
redenen omkleed verzoek ervoor zorgend dat onmiddellijk de nodige corrigerende 
maatregelen worden genomen om een geval van non-conformiteit met de voorschriften van 
de op het product in kwestie toepasselijke harmonisatiewetgeving van de Unie te verhelpen of, 
als dat niet mogelijk is, de risico's die dat product inhoudt te beperken op verzoek van de 
markttoezichtautoriteiten of op eigen initiatief wanneer de in lid 1 bedoelde marktdeelnemer 
van mening is of redenen heeft om aan te nemen dat het product in kwestie een risico vormt.”.
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