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PR_COD_1amCom 

 

 

Teckenförklaring 

 * Samrådsförfarande  

 *** Godkännandeförfarande 

 ***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen) 

 ***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen) 

 ***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen) 

 

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 

förslaget till akt.) 

 

 

 

 

 

Ändringsförslag till ett förslag till akt 

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande: 
 

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 

markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 

stil i högerspalten. 

 

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 

vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 

ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 

innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 

anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 

som ändringsförslaget avser.  

 

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 

gäller följande: 

 

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 

symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 

att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 

markeras med genomstrykning.  

Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 

avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 

inte. 

 

 

 



 

RR\1060057SV.doc 3/95 PE544.262v02-00 

 SV 

INNEHÅLL 

Sida 

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION .............. 5 

MOTIVERING ......................................................................................................................... 92 

ÄRENDETS GÅNG ................................................................................................................ 95 

 

 

 



 

PE544.262v02-00 4/95 RR\1060057SV.doc 

SV 



 

RR\1060057SV.doc 5/95 PE544.262v02-00 

 SV 

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION 

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om anordningar för 

förbränning av gasformiga bränslen 

(COM(2014)0258 – C8-0006/2014 – 2014/0136(COD)) 

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 

(COM(2014)0258), 

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för 

parlamentet (C8-0006/2014), 

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 

– med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och 

konsumentskydd (A8-0147/2015). 

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen. 

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet 

om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt. 

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 

rådet, kommissionen och de nationella parlamenten. 

Ändringsförslag  1 

Förslag till förordning 

Skäl 3a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (3a) Denna förordning är tillämplig på 

anordningar för förbränning av 

gasformiga bränslen (nedan kallade 

anordningar) och tillbehör som är nya på 

unionsmarknaden när de släpps ut på 

marknaden, det vill säga antingen nya 

anordningar och tillbehör som är 

tillverkade av en tillverkare som är 

etablerad i unionen eller nya eller 
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begagnade anordningar och tillbehör som 

importerats från ett tredjeland. 

Motivering 

Genom den nya texten anpassas skälet efter beslutet om en ny lagstiftningsram och/eller 

anpassningspaketet. 

 

Ändringsförslag  2 

Förslag till förordning 

Skäl 3b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (3b) Anordningar som har ett historiskt 

och konstnärligt värde i den mening som 

avses i artikel 36 i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt (EUF-

fördraget) och som inte är i bruk, såsom 

antika och andra anordningar som utgör 

utställnings- eller samlingsföremål, bör 

inte anses utgöra anordningar som 

omfattas av denna förordning. 

 

Ändringsförslag  3 

Förslag till förordning 

Skäl 3c (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (3c) Denna förordning bör vara tillämplig 

på samtliga former av tillhandahållande 

inom unionen, inklusive 

distansförsäljning. 

Motivering 

Genom den nya texten anpassas skälet efter beslutet om en ny lagstiftningsram och/eller 

anpassningspaketet. 
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Ändringsförslag  4 

Förslag till förordning 

Skäl 6 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(6) I Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 765/2008 om krav för 

ackreditering och marknadskontroll i 

samband med saluföring av produkter26 

finns övergripande bestämmelser för 

ackreditering av organ för bedömning av 

överensstämmelse, [marknadskontroll av 

produkter och kontroll av produkter från 

tredjeländer,] samt för CE-märkning. 

(6) Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 765/2008 om krav för 

ackreditering och marknadskontroll i 

samband med saluföring av produkter26 

innehåller regler för ackreditering av 

organ för bedömning av överensstämmelse, 

ger ett ramverk för marknadskontroll av 

produkter och för kontroll av produkter 

från tredjeländer samt fastställer de 

allmänna principerna för CE-märkning. 

__________________ __________________ 

26 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 

2008 om krav för ackreditering och 

marknadskontroll i samband med 

saluföring av produkter och upphävande av 

förordning (EEG) nr 339/93 (EUT L 218, 

13.8.2008, s. 30). 

26 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 

2008 om krav för ackreditering och 

marknadskontroll i samband med 

saluföring av produkter och upphävande av 

förordning (EEG) nr 339/93 (EUT L 218, 

13.8.2008, s. 30). 

Motivering 

Ändringen innebär en anpassning till beslutet om en ny lagstiftningsram och/eller 

anpassningspaketet. 

 

Ändringsförslag  5 

Förslag till förordning 

Skäl 7 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(7) I Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr […/…] [om 

marknadskontroll av produkter]27 finns 

detaljerade regler om marknadskontroll 

och kontroll av produkter som förs in till 

unionen från tredjeländer, vilket 

innefattar anordningar för förbränning 

av gasformiga bränslen. Dessutom 

utgår 
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fastställs i förordningen ett 

skyddsklausulförfarande. 

Medlemsstaterna bör organisera och 

utföra marknadskontroll, utse 

marknadskontrollmyndigheter och 

specificera dessa myndigheters 

befogenheter och skyldigheter. De bör 

även inrätta generella och 

sektorsspecifika program för 

marknadskontroll. 

__________________  

27 EUT L […], […], s. […].  

Motivering 

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om paketet om produktsäkerhet och 

marknadskontroll, som ännu inte antagits men behandlas i rådet. 

 

Ändringsförslag  6 

Förslag till förordning 

Skäl 8 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(8) Tillämpningsområdet för direktiv 

2009/142/EG bör behållas. Den här 

förordningen bör gälla anordningar för 

förbränning av gasformiga bränslen och 

för tillbehör som ingår i en anordning för 

förbränning av gasformiga bränslen. Med 

anordningar för förbränning av 

gasformiga bränslen avses anordningar 

för såväl hushållsbruk som annat bruk, som 

är avsedda för en rad specificerade 

användningsområden. 

(8) Tillämpningsområdet för direktiv 

2009/142/EG bör behållas. Den här 

förordningen bör gälla anordningar för 

såväl hushållsbruk som annat bruk som är 

avsedda för en rad specificerade 

användningsområden för förbränning av 

gasformiga bränslen, liksom tillbehör som 

är konstruerade för att ingå i sådana 

anordningar. 

 

Ändringsförslag  7 

Förslag till förordning 

Skäl 10 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(10) Förordningen bör inte gälla när annan (10) Förordningen bör inte gälla aspekter 
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unionslagstiftning om harmonisering mer 

specifikt omfattar de aspekter som 

omfattas av denna förordning. Detta 

innefattar de åtgärder som anges i 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2009/125/EG28 om upprättande av en ram 

för att fastställa krav på ekodesign för 

energirelaterade produkter. 

som mer specifikt omfattas av annan 

unionslagstiftning om harmonisering. Detta 

innefattar de åtgärder som anges i 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2009/125/EG28 om upprättande av en ram 

för att fastställa krav på ekodesign för 

energirelaterade produkter. 

__________________ __________________ 

28 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2009/125/EG av den 21 oktober 2009 om 

upprättande av en ram för att fastställa krav 

på ekodesign för energirelaterade 

produkter (EUT L 285, 31.10.2009, s. 10). 

28 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2009/125/EG av den 21 oktober 2009 om 

upprättande av en ram för att fastställa krav 

på ekodesign för energirelaterade 

produkter (EUT L 285, 31.10.2009, s. 10). 

 

Ändringsförslag  8 

Förslag till förordning 

Skäl 11 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(11) Genom artikel 6 i denna förordning 

förhindras medlemsstaterna att införa 

strängare krav på hälsa, säkerhet och 

energihushållning som skulle förbjuda, 

begränsa eller hindra tillhandahållande på 

marknaden och idrifttagande av 

anordningar som följer denna förordning. 

Denna bestämmelse påverkar dock inte 

medlemsstaternas möjlighet, vid 

genomförandet av andra EU-direktiv, att 

införa krav som påverkar 

energieffektiviteten hos produkter, 

inklusive gasanordningar, så länge dessa 

åtgärder är förenliga med fördraget. 

(11) Genom artikel 6 i denna förordning 

förhindras medlemsstaterna att införa 

strängare krav på hälsa, säkerhet och 

energihushållning som skulle förbjuda, 

begränsa eller hindra tillhandahållande på 

marknaden och idrifttagande av 

anordningar som följer denna förordning. 

Denna bestämmelse påverkar dock inte 

medlemsstaternas möjlighet, vid 

genomförandet av andra EU-direktiv, att 

införa krav som påverkar 

energieffektiviteten hos produkter, 

inklusive gasanordningar, så länge dessa 

åtgärder är förenliga med EUF-fördraget. 

 

Ändringsförslag  9 

Förslag till förordning 

Skäl 13a (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (13a) För att skapa ett tydligt rättsläge är 

det nödvändigt att klargöra att de regler 

om marknadskontroll i unionen och om 

kontroll av produkter som förs in på 

unionsmarknaden som fastställs i 

förordning (EG) nr 765/2008 ska 

tillämpas på anordningar och tillbehör 

som omfattas av denna förordning. 

Denna förordning bör inte hindra 

medlemsstaterna från att välja vilka 

behöriga myndigheter som ska utföra 

dessa uppgifter. 

 

Ändringsförslag  10 

Förslag till förordning 

Skäl 14 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(14) Medlemsstaterna bör vidta de åtgärder 

som är nödvändiga för att se till att endast 

anordningar för förbränning av gasformiga 

bränslen som vid normal användning inte 

äventyrar säkerheten för personer, 

husdjur och egendom görs tillgängliga på 

marknaden och tas i drift. 

(14) Medlemsstaterna bör vidta de åtgärder 

som är nödvändiga för att se till att endast 

anordningar för förbränning av gasformiga 

bränslen som vid normal användning inte 

utgör en hälso- eller säkerhetsrisk för 

människor, husdjur och egendom görs 

tillgängliga på marknaden och tas i drift. 

 

Ändringsförslag  11 

Förslag till förordning 

Skäl 15 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(15) Bestämmelserna i denna förordning 

kommer inte att påverka medlemsstaternas 

rätt att fastställa regler för idrifttagande 

eller periodisk inspektion av anordningar 

för förbränning av gasformiga bränslen i 

syfte att kontrollera att de är korrekt 

installerade och används och underhålls på 

(15) Bestämmelserna i denna förordning 

kommer inte att påverka medlemsstaternas 

rätt att fastställa regler för idrifttagande 

eller periodisk inspektion av anordningar 

för förbränning av gasformiga bränslen 

eller andra åtgärder, såsom utbildning 

eller certifiering av installatörer, i syfte att 

kontrollera att de är korrekt installerade 
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rätt sätt. och används och underhålls på rätt sätt, 

inbegripet säkerhetsåtgärder. Dessa regler 

och åtgärder är väsentliga för att 

förhindra gasförgiftning, bland annat 

från kolmonoxid (CO), liksom läckage av 

alla hälsovådliga och farliga ämnen. 

 

  

Ändringsförslag  12 

Förslag till förordning 

Skäl 17 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(17) Eftersom denna förordning inte 

omfattar sådana risker som orsakas av att 

anordningar för förbränning av gasformiga 

bränslen är felaktigt installerade eller 

används eller underhålls på fel sätt, 

uppmuntras medlemsstaterna att vidta 

åtgärder för att göra allmänheten medveten 

om riskerna i samband med 

förbränningsprodukter och i synnerhet 

riskerna med kolmonoxid. 

(17) Eftersom denna förordning inte 

omfattar sådana risker som orsakas av att 

anordningar för förbränning av gasformiga 

bränslen är felaktigt installerade eller 

används eller underhålls på fel sätt, 

uppmuntras medlemsstaterna starkt att 

vidta åtgärder för att göra allmänheten 

medveten om hälso- och 

säkerhetsriskerna i samband med 

förbränningsprodukter och behovet av 

försiktighets- och säkerhetsåtgärder, i 

synnerhet i samband med utsläpp av 

kolmonoxid. 

 

Ändringsförslag  13 

Förslag till förordning 

Skäl 26 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(26) Markeringen för anordningskategori 

på anordningens märkskylt ger en direkt 

koppling till de gasfamiljer och/eller 

gasgrupper som anordningen för 

förbränning av gasformiga bränslen har 

konstruerats för att förbränna på ett säkert 

sätt med önskad prestandanivå och visar 

därigenom att anordningen är förenlig med 

de lokala leveransvillkoren för gas. 

(26) Markeringen för anordningskategori 

på anordningen eller dess märkskylt ger 

en direkt koppling till de gasfamiljer 

och/eller gasgrupper som anordningen för 

förbränning av gasformiga bränslen har 

konstruerats för att förbränna på ett säkert 

sätt med önskad prestandanivå och visar 

därigenom att anordningen är förenlig med 

de lokala leveransvillkoren för gas. 
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Ändringsförslag  14 

Förslag till förordning 

Skäl 29 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(29) De ekonomiska aktörerna bör, i 

förhållande till den roll de har i 

leveranskedjan, ansvara för att anordningar 

för förbränning av gasformiga bränslen och 

tillbehör uppfyller kraven i denna 

förordning, för att på ett effektivt sätt 

skydda allmänna intressen, som hälsa, 

säkerhet, rationell energianvändning och 

skydd av konsumenter och andra 

användare, liksom husdjur och egendom, 

och garantera säkra och rättvisa 

konkurrensvillkor på unionsmarknaden. 

(29) De ekonomiska aktörerna bör, i 

förhållande till den roll de har i 

leveranskedjan, ansvara för att anordningar 

för förbränning av gasformiga bränslen och 

tillbehör uppfyller kraven i denna 

förordning, för att på ett effektivt sätt 

skydda allmänna intressen, som hälsa och 

säkerhet för människor och husdjur, 

skydd av konsumenter och egendom samt 

rationell energianvändning, och garantera 

säkra och rättvisa konkurrensvillkor på 

unionsmarknaden. 

 

Ändringsförslag  15 

Förslag till förordning 

Skäl 30 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(30) Alla ekonomiska aktörer som ingår i 

leverans- och distributionskedjan bör vidta 

lämpliga åtgärder för att se till att de endast 

tillhandahåller sådana anordningar för 

förbränning av gasformiga bränslen på 

marknaden som överensstämmer med 

denna förordning. Det måste göras en 

tydlig och proportionell fördelning av 

skyldigheterna som motsvarar varje 

ekonomisk aktörs roll i leverans- och 

distributionskedjan. 

(30) Alla ekonomiska aktörer som ingår i 

leverans- och distributionskedjan bör vidta 

lämpliga åtgärder för att se till att de endast 

tillhandahåller sådana anordningar för 

förbränning av gasformiga bränslen eller 

tillbehör på marknaden som 

överensstämmer med denna förordning. 

Det måste göras en tydlig och proportionell 

fördelning av skyldigheterna som 

motsvarar varje ekonomisk aktörs roll i 

leverans- och distributionskedjan. 

 

Ändringsförslag  16 

Förslag till förordning 

Skäl 34 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(34) Det måste säkerställas att anordningar 

för förbränning av gasformiga bränslen och 

tillbehör från tredjeländer som kommer in 

på unionsmarknaden uppfyller kraven i 

denna förordning, och i synnerhet att 

tillverkarna har låtit dessa anordningar och 

tillbehör genomgå lämpliga förfaranden för 

bedömning av överensstämmelse. Det bör 

därför finnas bestämmelser som anger att 

importörer ska se till att de anordningar för 

förbränning av gasformiga bränslen och 

tillbehör som de släpper ut på marknaden 

uppfyller kraven i denna förordning och att 

de inte får släppa ut anordningar eller 

tillbehör på marknaden som inte uppfyller 

dessa krav eller som utgör en risk. Det bör 

även slås fast att importörerna ska se till att 

förfaranden för bedömning av 

överensstämmelse har genomförts och att 

den märkning och dokumentation för 

anordningarna som tagits fram av 

tillverkarna är tillgänglig för kontroll av 

behöriga tillsynsmyndigheter. 

(34) Det måste säkerställas att anordningar 

för förbränning av gasformiga bränslen och 

tillbehör från tredjeländer som kommer in 

på unionsmarknaden uppfyller kraven i 

denna förordning, och i synnerhet att 

tillverkarna har låtit dessa anordningar och 

tillbehör genomgå lämpliga förfaranden för 

bedömning av överensstämmelse. Det bör 

därför finnas bestämmelser som anger att 

importörer ska se till att de anordningar för 

förbränning av gasformiga bränslen och 

tillbehör som de släpper ut på marknaden 

uppfyller kraven i denna förordning och att 

de inte får släppa ut anordningar eller 

tillbehör på marknaden som inte uppfyller 

dessa krav eller som utgör en risk. Det bör 

även slås fast att importörerna ska se till att 

förfaranden för bedömning av 

överensstämmelse har genomförts och att 

CE-märkningen av anordningar och 

tillbehör samt den dokumentation som 

tagits fram av tillverkarna är tillgängliga 

för kontroll av behöriga 

tillsynsmyndigheter eller nationella 

myndigheter. 

 

Ändringsförslag  17 

Förslag till förordning 

Skäl 36 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(36) När en importör släpper ut en 

anordning för förbränning av gasformiga 

bränslen eller ett tillbehör på marknaden 

bör importören ange sitt namn, sitt 

registrerade firmanamn eller sitt 

registrerade varumärke och sin 

kontaktadress på anordningen eller 

tillbehöret. Undantag bör göras i de fall då 

anordningens eller tillbehörets storlek eller 

art inte tillåter detta. Detta inbegriper de 

fall då importören skulle behöva öppna 

(Berör inte den svenska versionen.) 
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förpackningen för att sätta sitt namn och 

sin adress på produkten. 

 

Ändringsförslag  18 

Förslag till förordning 

Skäl 39 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(39) Marknadskontrollen blir enklare och 

effektivare om man kan få spårbarhet för 

en anordning för förbränning av 

gasformiga bränslen eller ett tillbehör 

genom hela leveranskedjan. Med ett 

effektivt spårbarhetssystem blir det lättare 

för marknadskontrollmyndigheterna att 

spåra de ekonomiska aktörer som har 

tillhandahållit anordningar för förbränning 

av gasformiga bränslen eller tillbehör som 

inte överensstämmer med kraven på 

marknaden. 

(39) Marknadskontrollen blir enklare och 

effektivare om man kan få spårbarhet för 

en anordning för förbränning av 

gasformiga bränslen eller ett tillbehör 

genom hela leveranskedjan. Med ett 

effektivt spårbarhetssystem blir det lättare 

för marknadskontrollmyndigheterna att 

spåra de ekonomiska aktörer som har 

tillhandahållit anordningar för förbränning 

av gasformiga bränslen eller tillbehör som 

inte överensstämmer med kraven på 

marknaden. När den information som 

enligt denna förordning krävs för 

identifiering av andra ekonomiska aktörer 

bevaras bör de ekonomiska aktörerna inte 

vara skyldiga att uppdatera denna 

information vad gäller andra ekonomiska 

aktörer som antingen har levererat en 

anordning eller ett tillbehör till dem eller 

till vilka de har levererat en anordning 

eller ett tillbehör. 

Motivering 

Genom den nya texten anpassas skälet efter beslutet om en ny lagstiftningsram och/eller 

anpassningspaketet. 

 

Ändringsförslag  19 

Förslag till förordning 

Skäl 43 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(43) Tillverkare av anordningar för 

förbränning av gasformiga bränslen bör 

(43) Tillverkare av anordningar för 

förbränning av gasformiga bränslen och 
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upprätta en EU-försäkran om 

överensstämmelse som innehåller de 

uppgifter som krävs enligt denna 

förordning rörande anordningens 

överensstämmelse med kraven i denna 

förordning och annan relevant 

unionslagstiftning om harmonisering. 

tillbehör bör upprätta en EU-försäkran om 

överensstämmelse som innehåller de 

uppgifter som krävs enligt denna 

förordning rörande anordningens eller 

tillbehörets överensstämmelse med kraven 

i denna förordning och annan relevant 

unionslagstiftning om harmonisering.  

 

Ändringsförslag  20 

Förslag till förordning 

Skäl 44 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(44) För att säkerställa en effektiv tillgång 

till information för 

marknadskontrolländamål bör den 

information som krävs för att identifiera 

alla tillämpliga unionsakter för en 

anordning för förbränning av gasformiga 

bränslen finnas tillgänglig i en enda EU-

försäkran om överensstämmelse. 

(44) För att säkerställa en effektiv tillgång 

till information för 

marknadskontrolländamål bör den 

information som krävs för att identifiera 

alla tillämpliga unionsakter för en 

anordning för förbränning av gasformiga 

bränslen och tillbehör finnas tillgänglig i 

en enda EU-försäkran om 

överensstämmelse. För att minska den 

administrativa bördan för de ekonomiska 

aktörerna kan denna enda EU-försäkran 

om överensstämmelse utgöras av 

dokumentation bestående av enskilda 

relevanta försäkringar om 

överensstämmelse. 

Motivering 

Genom den nya texten anpassas skälet efter beslutet om en ny lagstiftningsram och/eller 

anpassningspaketet. 

 

Ändringsförslag  21 

Förslag till förordning 

Skäl 45 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(45) Tillverkare av tillbehör bör utfärda 

ett intyg om överensstämmelse för 

tillbehör för att tillhandahålla den 

utgår 
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information som krävs enligt denna 

förordning rörande tillbehörets 

överensstämmelse med kraven i denna 

förordning. Om tillbehöret även lyder 

under annan unionslagstiftning om 

harmonisering bör tillverkarna även, när 

så är relevant, utfärda en EU-försäkran 

om överensstämmelse i enlighet med den 

lagstiftningen. 

Motivering 

Att även behöva utfärda intyg om överensstämmelse för tillbehör skulle endast innebära mer 

arbete och ännu större förvirring för de ekonomiska aktörerna när de fullgör sina 

skyldigheter. Liksom när det gäller annan harmoniserad produktlagstiftning bör tillbehör 

uppfylla de väsentliga kraven och CE-märkas. 

 

Ändringsförslag  22 

Förslag till förordning 

Skäl 46 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(46) CE-märkningen indikerar att en 

anordning för förbränning av gasformiga 

bränslen överensstämmer med kraven och 

är det synliga resultatet av en hel process 

för bedömning av överensstämmelse i vid 

bemärkelse. Allmänna principer för CE-

märkning och dess förhållande till annan 

märkning fastställs i förordning (EG) 

nr 765/2008. Bestämmelser för hur CE-

märkningen ska anbringas bör fastställas i 

denna förordning. 

(46) CE-märkningen indikerar att en 

anordning för förbränning av gasformiga 

bränslen eller ett tillbehör överensstämmer 

med kraven och är det synliga resultatet av 

en hel process för bedömning av 

överensstämmelse i vid bemärkelse. 

Allmänna principer för CE-märkning och 

dess förhållande till annan märkning 

fastställs i förordning (EG) nr 765/2008. 

Bestämmelser för hur CE-märkningen ska 

anbringas bör fastställas i denna 

förordning. 

 

Ändringsförslag  23 

Förslag till förordning 

Skäl 47 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(47) Tillbehör är inte anordningar för 

förbränning av gasformiga bränslen utan 

(47) Tillbehör är inte anordningar för 

förbränning av gasformiga bränslen utan 
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mellanprodukter som tillhandahålls för 

yrkesmässig användning och är avsedda 

att ingå i en anordning. Eftersom en 

lämplig konstruktion av ett tillbehör 

bidrar till en korrekt och säker funktion 

hos en komplett anordning och de 

gasrelaterade riskerna för en anordning 

bara kan bedömas efter att tillbehöret 

monterats in är det lämpligt att tillbehör 

inte CE-märks. 

mellanprodukter avsedda för tillverkare av 

anordningar och konstruerade för att ingå 

i en anordning. Tillbehör bör emellertid 

uppfylla de väsentliga kraven så att de på 

ett korrekt sätt uppfyller sitt avsedda syfte 

när de monteras in i en anordning eller 

sätts ihop till en sådan anordning. För att 

förenkla och undvika förvirring och 

missförstånd för tillverkare när de ska 

uppfylla sina skyldigheter bör även 

tillbehör CE-märkas. Undantag bör göras 

i de fall då tillbehörets storlek eller art 

inte tillåter att CE-märkningen anbringas 

på det. 

 

Ändringsförslag  24 

Förslag till förordning 

Skäl 48 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(48) För att kunna få ett effektivt skydd för 

användare och tredje parter krävs en 

kontroll av överensstämmelsen med de 

väsentliga krav som anges i denna 

förordning för anordningar för förbränning 

av gasformiga bränslen och tillbehör. 

(48) För att kunna få ett effektivt skydd för 

människors och husdjurs hälsa och 

säkerhet och för egendom krävs en 

kontroll av överensstämmelsen med de 

väsentliga krav som anges i denna 

förordning för anordningar för förbränning 

av gasformiga bränslen och tillbehör. 

 

Ändringsförslag  25 

Förslag till förordning 

Skäl 49 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(49) För att se till att anordningar för 

förbränning av gasformiga bränslen följer 

de väsentliga kraven måste lämpliga 

förfaranden för bedömning av 

överensstämmelse som ska följas av 

tillverkaren fastställas. Dessa förfaranden 

bör fastställas utifrån modulerna för 

bedömning av överensstämmelse som 

(49) För att se till att anordningar för 

förbränning av gasformiga bränslen och 

tillbehör följer de väsentliga kraven måste 

lämpliga förfaranden för bedömning av 

överensstämmelse som ska följas av 

tillverkaren fastställas. Dessa förfaranden 

bör fastställas utifrån modulerna för 

bedömning av överensstämmelse som 
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föreskrivs i beslut nr 768/2008/EG. föreskrivs i beslut nr 768/2008/EG. 

 

Ändringsförslag  26 

Förslag till förordning 

Skäl 56 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(56) Organ för bedömning av 

överensstämmelse lägger ofta ut 

verksamhet kopplad till bedömningen av 

överensstämmelse på underentreprenad 

eller anlitar ett dotterbolag. För att se till att 

den erforderliga skyddsnivån uppfylls för 

anordningar för förbränning av gasformiga 

bränslen som ska släppas ut på 

unionsmarknaden är det nödvändigt att de 

underentreprenörer och dotterbolag som 

utför bedömningarna uppfyller samma krav 

som de anmälda organen i samband med 

bedömningarna av överensstämmelse. 

Därför är det viktigt att bedömningen av 

kompetensen och förmågan hos de organ 

som ska anmälas och tillsynen över de 

redan anmälda organen även täcker in den 

verksamhet som bedrivs av 

underentreprenörer och dotterbolag. 

(56) Organ för bedömning av 

överensstämmelse lägger ofta ut 

verksamhet kopplad till bedömningen av 

överensstämmelse på underentreprenad 

eller anlitar ett dotterbolag. För att se till att 

den erforderliga skyddsnivån uppfylls för 

anordningar för förbränning av gasformiga 

bränslen och tillbehör som ska släppas ut 

på unionsmarknaden är det nödvändigt att 

de underentreprenörer och dotterbolag som 

utför bedömningarna uppfyller samma krav 

som de anmälda organen i samband med 

bedömningarna av överensstämmelse. 

Därför är det viktigt att bedömningen av 

kompetensen och förmågan hos de organ 

som ska anmälas och tillsynen över de 

redan anmälda organen även täcker in den 

verksamhet som bedrivs av 

underentreprenörer och dotterbolag. 

 

Ändringsförslag  27 

Förslag till förordning 

Skäl 58 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(58) Eftersom organen för bedömning av 

överensstämmelse får erbjuda sina tjänster 

i hela unionen bör medlemsstaterna och 

kommissionen beredas tillfälle att göra 

invändningar rörande ett anmält organ. 

Därför är det viktigt att en period fastställs 

under vilken eventuella tvivel eller 

osäkerheter rörande kompetensen hos 

organen för bedömning av 

överensstämmelse kan redas ut innan de 

(58) Eftersom de anmälda organen får 

erbjuda sina tjänster i hela unionen bör 

medlemsstaterna och kommissionen 

beredas tillfälle att göra invändningar 

rörande ett anmält organ. Därför är det 

viktigt att en period fastställs under vilken 

eventuella tvivel eller osäkerheter rörande 

kompetensen hos organen för bedömning 

av överensstämmelse kan redas ut innan de 



 

RR\1060057SV.doc 19/95 PE544.262v02-00 

 SV 

börjar fungera som anmälda organ. börjar fungera som anmälda organ. 

 

Ändringsförslag  28 

Förslag till förordning 

Skäl 59a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (59a) Berörda parter bör ha rätt att 

överklaga resultatet av en bedömning som 

utförts av ett anmält organ. Därför är det 

viktigt att se till att det finns ett förfarande 

för överklagande av de anmälda organens 

beslut. 

 

Ändringsförslag  29 

Förslag till förordning 

Skäl 59b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (59b) Direktiv 2009/105/EG innehåller 

redan föreskrifter om ett förfarande i 

fråga om skyddsåtgärder som är 

nödvändigt för att göra det möjligt att 

bestrida en anordnings eller ett tillbehörs 

överensstämmelse. För att öka insynen 

och minska handläggningstiden måste det 

befintliga förfarandet för skyddsåtgärder 

förbättras, så att det blir effektivare och 

man kan dra fördel av den sakkunskap 

som finns i medlemsstaterna. 

Motivering 

Genom den nya texten anpassas skälet efter beslutet om en ny lagstiftningsram och/eller 

anpassningspaketet. 

 

Ändringsförslag  30 

Förslag till förordning 

Skäl 59c (nytt) 



 

PE544.262v02-00 20/95 RR\1060057SV.doc 

SV 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (59c) Det befintliga systemet bör 

kompletteras med ett förfarande genom 

vilket berörda parter underrättas om 

planerade åtgärder när det gäller 

anordningar eller tillbehör som utgör en 

risk för människors hälsa eller säkerhet 

eller för husdjur eller egendom. 

Därigenom bör myndigheterna för 

marknadskontroll, i samarbete med de 

berörda ekonomiska aktörerna, få 

möjlighet att agera i ett tidigare skede med 

avseende på sådana anordningar och 

tillbehör. 

Motivering 

Genom den nya texten anpassas skälet efter beslutet om en ny lagstiftningsram och/eller 

anpassningspaketet. 

 

Ändringsförslag  31 

Förslag till förordning 

Skäl 59d (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (59d) Om medlemsstaterna och 

kommissionen är överens om att en 

medlemsstats åtgärd är berättigad bör 

kommissionen inte involveras ytterligare, 

utom i de fall då den bristande 

överensstämmelsen kan anses bero på 

brister i en harmoniserad standard. 

Motivering 

Genom den nya texten anpassas skälet efter beslutet om en ny lagstiftningsram och/eller 

anpassningspaketet. 

 

Ändringsförslag  32 

Förslag till förordning 

Skäl 64 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(64) Det är nödvändigt att fastställa 

övergångsbestämmelser som låter 

anordningar för förbränning av gasformiga 

bränslen och tillbehör som redan har 

släppts ut på marknaden i enlighet med 

direktiv 2009/142/EG att tillhandahållas på 

marknaden och tas i bruk. 

(64) Det är nödvändigt att fastställa rimliga 

övergångsbestämmelser om att 

anordningar för förbränning av gasformiga 

bränslen och tillbehör som redan före den 

dag då denna förordning blir tillämplig 
har släppts ut på marknaden i enlighet med 

direktiv 2009/142/EG ska få 

tillhandahållas på marknaden och tas i bruk 

utan att de måste uppfylla ytterligare 

produktkrav. Distributörerna bör därför 

kunna tillhandahålla produkter som har 

släppts ut på marknaden, det vill säga 

varor som finns i distributionskedjan 

redan före den dag då denna förordning 

blir tillämplig. 

Motivering 

Genom den nya texten anpassas skälet efter beslutet om en ny lagstiftningsram och/eller 

anpassningspaketet. 

 

Ändringsförslag  33 

Förslag till förordning 

Skäl 66 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(66) Eftersom målet för denna förordning, 

som är att se till att anordningar för 

förbränning av gasformiga bränslen på 

marknaden uppfyller krav som föreskriver 

en hög skyddsnivå avseende hälsa och 

säkerhet för användarna, skydd av husdjur 

och egendom och rationell 

energianvändning samtidigt som den inre 

marknadens funktion tryggas, inte i 

tillräcklig utsträckning kan uppnås av 

medlemsstaterna och det därför, på grund 

av dess omfattning och verkningar, bättre 

kan uppnås på unionsnivå, kan unionen 

vidta åtgärder i enlighet med 

subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 

fördraget om Europeiska unionen. I 

(66) Eftersom målet för denna förordning, 

som är att se till att anordningar för 

förbränning av gasformiga bränslen och 

tillbehör på marknaden uppfyller krav som 

föreskriver en hög skyddsnivå avseende 

människors hälsa och säkerhet, skydd av 

husdjur och egendom och rationell 

energianvändning samtidigt som den inre 

marknadens funktion tryggas, inte i 

tillräcklig utsträckning kan uppnås av 

medlemsstaterna utan snarare, på grund 

av dess omfattning och verkningar, bättre 

kan uppnås på unionsnivå, kan unionen 

vidta åtgärder i enlighet med 

subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 

fördraget om Europeiska unionen. I 
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enlighet med proportionalitetsprincipen i 

samma artikel går denna förordning inte 

utöver vad som är nödvändigt för att uppnå 

detta mål. 

enlighet med proportionalitetsprincipen i 

samma artikel går denna förordning inte 

utöver vad som är nödvändigt för att uppnå 

detta mål. 

 

Ändringsförslag  34 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 2 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) Den används med normala variationer i 

gaskvalitet och normala skiftningar av 

anslutningstrycket. 

b) Den används med normala variationer i 

gaskvalitet och normala skiftningar av 

anslutningstrycket enligt vad som anges i 

den information som medlemsstaterna 

lämnar i enlighet med artikel 4. 

 

Ändringsförslag  35 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 3 – stycke 1a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 I denna punkt anses en anordning vara 

särskilt konstruerad när den endast är 

avsedd att motsvara ett särskilt behov i 

samband med en särskild process eller 

användning. 

 

Ändringsförslag  36 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. Det väsentliga kravet på rationell 

energianvändning i punkt 3.5 i bilaga I till 

denna förordning ska inte tillämpas på 

anordningar som omfattas av en åtgärd 

enligt artikel 15 i direktiv 2009/125/EG. 

5. Det väsentliga kravet på rationell 

energianvändning i punkt 3.5 i bilaga I till 

denna förordning ska inte tillämpas på 

anordningar som omfattas av en åtgärd 

som antas i enlighet med artikel 15 i 

direktiv 2009/125/EG. 
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Ändringsförslag  37 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 1a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 5a. Denna förordning ska inte påverka 

medlemsstaternas skyldighet att föreskriva 

åtgärder för att främja användningen av 

energi från förnybara källor och för 

energieffektivitet i byggnader, i enlighet 

med direktiven 2009/28/EG, 2010/31/EU 

och 2012/27/EU. Sådana åtgärder ska 

vara förenliga med EUF-fördraget. 

 

Ändringsförslag  38 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. anordning: anordning för förbränning av 

gasformiga bränslen avsedd för 

matlagning, kylning, luftkonditionering, 

uppvärmning, varmvattenberedning, 

belysning eller tvätt, samt även 

fläktgasbrännare och 

uppvärmningsanordning som ska förses 

med sådan brännare. 

(Berör inte den svenska versionen.) 

 

Ändringsförslag  39 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. tillbehör: säkerhetsanordning, styr- eller 

reglerdon, samt annan delkomponent som 

tillhandahålls separat för yrkesmässig 

användning och är konstruerad för att ingå 

i en anordning för förbränning av 

2. tillbehör: säkerhetsanordning, styr- eller 

reglerdon, samt annan delkomponent som 

är konstruerad för att ingå i en anordning 

för förbränning av gasformiga bränslen 

eller sammansatt för att utgöra en sådan 
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gasformiga bränslen eller sammansatt för 

att utgöra en sådan anordning. 

anordning. 

 

Ändringsförslag  40 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 4a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 4a. matlagning: konsten eller bruket att 

tillreda eller värma mat för konsumtion 

med hjälp av värme och en rad olika 

metoder. 

 

Ändringsförslag  41 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. gasformigt bränsle: alla bränslen som är 

gasformiga vid en temperatur på 15 °C och 

ett tryck på 1 bar. 

5. gasformigt bränsle: alla bränslen som är 

gasformiga vid en temperatur på 15 °C och 

ett absolut tryck på 1 bar. 

 

Ändringsförslag  42 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 7 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

7. specifik konstruktion: en konstruktion 

av en anordning när denna konstruktion 

endast är avsedd att tillgodose ett specifikt 

behov för en specifik process. 

utgår 

 

Ändringsförslag  43 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 12 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

12. anordningskategori: identifieringen av 

de gasfamiljer och/eller gasgrupper som en 

anordning är konstruerad för att förbränna 

på ett säkert sätt och med önskad 

prestandanivå, vilket indikeras genom 

anordningskategorimärkningen som 

fastställs av Europeiska 

standardiseringskommittén (CEN). 

12. anordningskategori: identifieringen av 

de gasfamiljer och/eller gasgrupper som en 

anordning är konstruerad för att förbränna 

på ett säkert sätt och med önskad 

prestandanivå, vilket indikeras genom 

anordningskategorimärkningen. 

 

Ändringsförslag  44 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 13 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

13. tillhandahållande av anordningar på 

marknaden: leverans av anordningar för 

distribution eller användning på 

unionsmarknaden i samband med 

kommersiell verksamhet, mot betalning 

eller kostnadsfritt. 

13. tillhandahållande på marknaden: 

leverans av anordningar eller tillbehör för 

distribution eller användning på 

unionsmarknaden i samband med 

kommersiell verksamhet, mot betalning 

eller kostnadsfritt. 

 

Ändringsförslag  45 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 14 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

14. tillhandahållande av tillbehör på 

marknaden: leverans för distribution på 

unionsmarknaden av tillbehör för 

yrkesmässig användning som är avsedda 

att monteras in i en anordning eller sättas 

samman för att utgöra en sådan 

anordning, mot betalning eller 

kostnadsfritt. 

utgår 
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Ändringsförslag  46 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 17 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

17. ibruktagande: den första användningen 

av en anordning eller den första 

användningen av en anordning för 

tillverkarens egna syften. 

17. ibruktagande: användning för första 

gången av en anordning inom unionen av 

slutanvändaren. 

 

Ändringsförslag  47 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 18 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

18. tillverkare: varje fysisk eller juridisk 

person som tillverkar, eller låter konstruera 

eller tillverka, en anordning eller ett 

tillbehör och saluför denna produkt under 

eget namn eller eget varumärke. 

18. tillverkare: varje fysisk eller juridisk 

person som tillverkar, eller låter konstruera 

eller tillverka, en anordning eller ett 

tillbehör och saluför denna produkt under 

eget namn eller eget varumärke eller 

använder anordningen för sina egna 

ändamål. 

 

Ändringsförslag  48 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 29 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

29. återkallelse: en åtgärd för att dra 

tillbaka en anordning som redan har 

tillhandahållits till användaren. 

29. återkallelse: en åtgärd för att dra 

tillbaka en anordning som redan har 

tillhandahållits till användaren eller ett 

tillbehör som redan har tillhandahållits 

till en tillverkare av anordningar. 

 

Ändringsförslag  49 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 30a (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 30a. unionslagstiftning om 

harmonisering: unionslagstiftning som 

harmoniserar villkoren för saluföring av 

produkter. 

Motivering 

Genom detta stycke anpassas texten efter beslutet om en ny lagstiftningsram och/eller 

anpassningspaketet. 

 

Ändringsförslag  50 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 31 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

31. CE-märkning: märkning genom vilken 

tillverkaren visar att anordningen 

överensstämmer med de tillämpliga kraven 

i unionens harmoniseringslagstiftning som 

föreskriver CE-märkning. 

31. CE-märkning: märkning genom vilken 

tillverkaren visar att anordningen eller 

tillbehöret överensstämmer med de 

tillämpliga kraven i unionens 

harmoniseringslagstiftning som föreskriver 

CE-märkning. 

 

Ändringsförslag  51 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 32 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

32. unionens harmoniseringslagstiftning: 

unionslagstiftning som harmoniserar 

villkoren för saluföring av produkter. 

utgår 

 

Ändringsförslag  52 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 1 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Medlemsstaterna ska vidta alla 

åtgärder som krävs för att säkerställa att 
anordningar endast tillhandahålls på 

marknaden och tas i bruk om de uppfyller 

kraven i denna förordning. 

1. Anordningar får tillhandahållas på 

marknaden och tas i bruk endast om de, vid 

normal användning, överensstämmer med 

bestämmelserna i denna förordning. 

 

Ändringsförslag  53 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Medlemsstaterna ska vidta alla 

åtgärder som krävs för att säkerställa att 
tillbehör endast tillhandahålls på 

marknaden om de uppfyller kraven i denna 

förordning. 

2. Tillbehör får tillhandahållas på 

marknaden endast om de uppfyller kraven 

i denna förordning. 

 

Ändringsförslag  54 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Denna förordning ska inte påverka 

medlemsstaternas rätt att föreskriva de krav 

som de bedömer vara nödvändiga för att 

skydda människor, husdjur och egendom 

vid normal användning av anordningarna, 

förutsatt att detta inte medför några 

förändringar av dessa anordningar. 

3. Denna förordning ska inte påverka 

medlemsstaternas rätt att föreskriva sådana 

krav som de bedömer vara nödvändiga för 

att skydda människor, husdjur och 

egendom vid normal användning av 

anordningarna, förutsatt att detta inte 

medför några förändringar av dessa 

anordningar. 

 

Ändringsförslag  55 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 1 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Medlemsstaterna ska meddela 

kommissionen och de övriga 

medlemsstaterna vilka gastyper och därtill 

hörande anslutningstryck för gasformiga 

bränslen som används i deras respektive 

territorier och i god tid meddela eventuella 

förändringar, i enlighet med kraven i 

bilaga II. 

1. Medlemsstaterna ska före den 

[sex månader före den tidpunkt som avses 

i artikel 42.2] meddela kommissionen och 

de övriga medlemsstaterna vilka gastyper 

och därtill hörande anslutningstryck för 

gasformiga bränslen som används inom 

deras respektive territorier och meddela 

eventuella förändringar inom sex månader 

efter tillkännagivandet av dessa 

förändringar. 

 

Ändringsförslag  56 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Kommissionen ska se till att denna 

information publiceras i Europeiska 

unionens officiella tidning. 

2. Kommissionen ska se till att den 

information som medlemsstaterna 

tillhandahåller i enlighet med punkt 1 
publiceras i Europeiska unionens officiella 

tidning. 

 

Ändringsförslag  57 

Förslag till förordning 

Artikel 6 – punkt 2a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. Medlemsstaterna får inte förhindra att 

anordningar eller tillbehör som inte 

överensstämmer med bestämmelserna i 

denna förordning visas vid 

handelsmässor, utställningar, 

demonstrationer och liknande 

evenemang, under förutsättning att det 

tydligt och klart anges att anordningen 

eller tillbehöret inte överensstämmer med 

denna förordning och inte är till salu 

förrän tillverkaren har sett till att de 

överensstämmer med förordningen. Vid 
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demonstrationer ska tillräckliga 

säkerhetsåtgärder vidtas för att se till att 

människors och husdjurs hälsa och 

säkerhet skyddas och egendom skyddas. 

 

Ändringsförslag  58 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Tillverkarna ska, när de släpper ut sina 

anordningar eller tillbehör på marknaden, 

se till att de har konstruerats och tillverkats 

i enlighet med de väsentliga kraven i bilaga 

I. 

1. Tillverkarna ska, när de släpper ut sina 

anordningar eller tillbehör på marknaden 

eller använder anordningarna för sina 

egna ändamål, se till att de har 

konstruerats och tillverkats i enlighet med 

de väsentliga kraven i bilaga I. 

 

Ändringsförslag  59 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – punkt 2 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Om den bedömning som avses i första 

stycket har visat att anordningen uppfyller 

de tillämpliga kraven ska tillverkarna 

upprätta en EU-försäkran om 

överensstämmelse och anbringa CE-

märkningen. 

Om den bedömning som avses i första 

stycket har visat att anordningen eller 

tillbehöret uppfyller de tillämpliga kraven 

ska tillverkarna upprätta en EU-försäkran 

om överensstämmelse och anbringa CE-

märkningen. 

 

Ändringsförslag  60 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – punkt 2 – stycke 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Om den bedömning som avses i första 

stycket har visat att tillbehöret uppfyller 

de tillämpliga kraven ska tillverkarna 

upprätta ett intyg om överensstämmelse 

utgår 
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för tillbehör. 

Motivering 

Tillbehör bör CE-märkas – därmed behövs inte något intyg om överensstämmelse för 

tillbehör. 

 

Ändringsförslag  61 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – punkt 3 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Tillverkarna ska behålla den tekniska 

dokumentationen och EU-försäkran om 

överensstämmelse under tio år efter det att 

anordningen har släppts ut på marknaden. 

Tillverkarna ska behålla den tekniska 

dokumentationen och EU-försäkran om 

överensstämmelse under tio år efter det att 

anordningen eller tillbehöret har släppts ut 

på marknaden. 

 

Ändringsförslag  62 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – punkt 3 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Tillverkarna ska behålla den tekniska 

dokumentationen och intyget om 

överensstämmelse för tillbehör under tio 

år efter det att tillbehöret har släppts ut på 

marknaden. 

utgår 

 

Ändringsförslag  63 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – punkt 4 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Tillverkarna ska se till att det finns rutiner 

som säkerställer att serietillverkningen 

fortsätter att överensstämma med kraven. 

Det ska också tas hänsyn till ändringar i 

anordningens eller tillbehörets konstruktion 

Tillverkarna ska se till att det finns 

förfaranden som säkerställer att 

serietillverkningen fortsätter att 

överensstämma med bestämmelserna i 

denna förordning. Det ska också tas 
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eller egenskaper och ändringar i de 

harmoniserade standarderna eller andra 

tekniska specifikationer som det hänvisas 

till vid försäkran om överensstämmelse för 

en anordning eller ett tillbehör. 

hänsyn till ändringar i anordningens eller 

tillbehörets konstruktion eller egenskaper 

och ändringar i de harmoniserade 

standarderna eller andra tekniska 

specifikationer som det hänvisas till vid 

försäkran om överensstämmelse för en 

anordning eller ett tillbehör. 

 

Ändringsförslag  64 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – punkt 4 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

När det anses lämpligt med tanke på de 

risker som en anordning eller ett tillbehör 

utgör ska tillverkarna, för att skydda 

konsumenternas och andra användares 

hälsa och säkerhet, utföra slumpvis 

provning av saluförda anordningar, granska 

och vid behov registerföra inkomna 

klagomål om anordningar eller tillbehör 

som inte överensstämmer med kraven och 

återkallelser av sådana anordningar, samt 

informera distributörerna om all sådan 

övervakning. 

När det anses lämpligt med tanke på de 

risker som en anordning eller ett tillbehör 

utgör ska tillverkarna, för att skydda 

konsumenternas och andra användares 

hälsa och säkerhet, utföra slumpvis 

provning av saluförda anordningar eller 

tillbehör, granska och vid behov 

registerföra inkomna klagomål om 

anordningar eller tillbehör som inte 

överensstämmer med kraven och 

återkallelser av sådana anordningar och 

tillbehör, samt informera distributörerna 

om all sådan övervakning. 

 

Ändringsförslag  65 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – punkt 5 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Tillverkarna ska se till att deras 

anordningar eller tillbehör är försedda med 

typnummer, partinummer, serienummer 

eller annan identifieringsmärkning. 

Tillverkarna ska se till att deras 

anordningar eller tillbehör är försedda med 

typnummer, partinummer, serienummer 

eller annan identifieringsmärkning och de 

påskrifter som anges i bilaga IV. 
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Ändringsförslag  66 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – punkt 5 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

När detta inte är möjligt på grund av 

anordningens eller tillbehörets storlek eller 

art, ska tillverkarna se till att den 

erforderliga informationen anbringas på 

förpackningen. 

När detta inte är möjligt på grund av 

anordningens eller tillbehörets storlek eller 

art, ska tillverkarna se till att den 

erforderliga informationen anbringas på 

förpackningen eller i ett dokument som 

medföljer anordningen eller tillbehöret. 

 

Ändringsförslag  67 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – punkt 6 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Tillverkarna ska ange namn, registrerat 

firmanamn eller registrerat varumärke och 

en kontaktadress på anordningen eller, 

om detta inte är möjligt, på förpackningen 

och i instruktionerna som följer med 
anordningen. Den angivna adressen ska 

ange en enda kontaktpunkt där 

tillverkaren kan kontaktas. 

Kontaktinformationen ska vara på ett 

språk som lätt kan förstås av 

konsumenterna och andra användare, samt 

av marknadskontrollmyndigheterna, och 

som bestämts av den berörda 

medlemsstaten. 

Tillverkarna ska på anordningen ange 

namn, registrerat firmanamn eller 

registrerat varumärke och en postadress 

där de kan kontaktas eller, om detta inte är 

möjligt, ange detta på förpackningen eller i 

ett dokument som medföljer anordningen. 

En enda adress ska anges för kontakter till 

tillverkaren. Kontaktuppgifterna ska 

anges på ett språk som lätt kan förstås av 

konsumenterna, andra användare och 

marknadskontrollmyndigheterna. 

 

Ändringsförslag  68 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – punkt 6 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Tillverkarna ska ange namn, registrerat 

firmanamn eller registrerat varumärke och 

en kontaktadress på tillbehöret eller, om 

Tillverkarna ska på tillbehöret ange namn, 

registrerat firmanamn eller registrerat 

varumärke och en postadress där de kan 
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detta inte är möjligt, på förpackningen och 

i instruktionerna som följer med 
tillbehöret. Den angivna adressen ska 

ange en enda kontaktpunkt där 

tillverkaren kan kontaktas. 

kontaktas eller, om detta inte är möjligt, 

ange detta på förpackningen eller i ett 

dokument som medföljer tillbehöret. En 

enda adress ska anges för kontakter till 

tillverkaren. Kontaktuppgifterna ska 

anges på ett språk som lätt kan förstås av 

tillverkare av anordningar och 

marknadskontrollmyndigheterna. 

 

Ändringsförslag  69 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – punkt 7 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Den angivna adressen ska ange en enda 

kontaktpunkt där tillverkaren kan 

kontaktas. Tillverkarna ska se till att 

anordningen åtföljs av bruksanvisningar 

och säkerhetsföreskrifter enligt punkt 1.5 i 

bilaga I på ett språk som lätt kan förstås av 

konsumenterna och andra slutanvändare 

och som bestämts av den berörda 

medlemsstaten. Dessa bruksanvisningar 

och säkerhetsföreskrifter ska vara tydliga 

och lättbegripliga. 

Den angivna adressen ska ange en enda 

kontaktpunkt där tillverkaren kan 

kontaktas. Tillverkarna ska se till att 

anordningen eller tillbehöret åtföljs av 

bruksanvisningar och säkerhetsföreskrifter 

enligt punkt 1.5 i bilaga I på ett språk som 

lätt kan förstås av konsumenterna och 

andra slutanvändare och som bestämts av 

den berörda medlemsstaten. Sådana 

bruksanvisningar och sådana 

säkerhetsföreskrifter ska liksom all 

märkning vara tydliga och lättbegripliga. 

 

Ändringsförslag  70 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – punkt 7 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Tillverkarna ska se till att tillbehöret åtföljs 

av intyget om överensstämmelse för 

tillbehör som bland annat ska innehålla 

instruktioner för inmontering eller 

sammansättning, justering, drift och 

underhåll i enlighet med punkt 1.7 i bilaga 

I på ett språk som lätt kan förstås av 

tillverkare av anordningar. Instruktionerna 

ska vara tydliga och lättbegripliga. 

Tillverkarna ska se till att tillbehöret åtföljs 

av en kopia av EU-försäkran om 

överensstämmelse som bland annat ska 

innehålla instruktioner för inmontering 

eller sammansättning, justering, drift och 

underhåll i enlighet med punkt 1.7 i 

bilaga I på ett språk som lätt kan förstås av 

tillverkare av anordningar och som 

bestämts av den berörda medlemsstaten. 
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 Om ett stort antal tillbehör levereras till 

en och samma användare får emellertid 

partiet eller sändningen av produkter 

åtföljas av ett enda exemplar av EU-

försäkran om överensstämmelse. 

 

Ändringsförslag  71 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – punkt 7 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Tillverkarna ska se till att tillbehöret åtföljs 

av intyget om överensstämmelse för 

tillbehör som bland annat ska innehålla 
instruktioner för inmontering eller 

sammansättning, justering, drift och 

underhåll i enlighet med punkt 1.7 i bilaga 

I på ett språk som lätt kan förstås av 

tillverkare av anordningar. Instruktionerna 

ska vara tydliga och lättbegripliga. 

Tillverkarna ska se till att tillbehöret åtföljs 

av instruktioner för inmontering eller 

sammansättning, justering, drift och 

underhåll i enlighet med punkt 1.7 i 

bilaga I på ett språk som lätt kan förstås av 

tillverkare av anordningar och som 

bestämts av den berörda medlemsstaten. 

Om ett stort antal tillbehör levereras till 

en och samma användare får emellertid 

partiet eller sändningen av produkter 

åtföljas av en enda utgåva av 
instruktionerna för införlivande eller 

montering, justering, drift och underhåll i 

enlighet med punkt 1.7 i bilaga I. 

 

Ändringsförslag  72 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 1 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Skyldigheterna i enlighet med artikel 7.1 

och upprättandet av teknisk 

dokumentation får inte delegeras till 

tillverkarens representant. 

Skyldigheterna i enlighet med artikel 7.1 

och skyldigheten att upprätta teknisk 

dokumentation får inte delegeras till 

tillverkarens representant. 

 

Ändringsförslag  73 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 2 – led a 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) inneha EU-försäkran om 

överensstämmelse och den tekniska 

dokumentationen för att kunna uppvisa 

dessa dokument för de nationella 

myndigheterna under tio år efter det att 

anordningen har släppts ut på marknaden, 

a) inneha EU-försäkran om 

överensstämmelse och den tekniska 

dokumentationen för att kunna uppvisa 

dessa dokument för de nationella 

myndigheterna under tio år efter det att 

anordningen eller tillbehöret har släppts ut 

på marknaden, 

 

Ändringsförslag  74 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 2 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) inneha intyget om överensstämmelse 

för tillbehör och den tekniska 

dokumentationen för att kunna uppvisa 

dessa dokument för de nationella 

myndigheterna under tio år efter det att 

tillbehöret har släppts ut på marknaden, 

utgår 

Motivering 

Tillbehör kommer att CE-märkas – därmed behövs inte något intyg om överensstämmelse för 

tillbehör. 

 

Ändringsförslag  75 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 2 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Innan importörerna släpper ut en anordning 

på marknaden ska de se till att tillverkaren 

har utfört den bedömning av 

överensstämmelse som avses i artikel 14. 

De ska se till att tillverkaren har upprättat 

den tekniska dokumentationen, att 

anordningen är försedd med CE-märkning 

och åtföljs av bruksanvisningar och 

säkerhetsföreskrifter i enlighet med punkt 

(Berör inte den svenska versionen.) 
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1.5 i bilaga I samt att tillverkaren har 

uppfyllt kraven i artikel 7.5 och 7.6. 

 

Ändringsförslag  76 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 2 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Innan importörerna släpper ut ett tillbehör 

på marknaden ska de se till att tillverkaren 

har utfört den bedömning av 

överensstämmelse som avses i artikel 14. 

De ska se till att tillverkaren har upprättat 

den tekniska dokumentationen, att 

tillbehöret åtföljs av intyget om 

överensstämmelse för tillbehör som bland 

annat ska innehåll instruktioner för 

införlivande eller montering, justering, 

drift och underhåll i enlighet med punkt 1.7 

i bilaga I samt att tillverkaren har uppfyllt 

kraven i artikel 7.5 och 7.6. 

Innan importörerna släpper ut ett tillbehör 

på marknaden ska de se till att tillverkaren 

har utfört den bedömning av 

överensstämmelse som avses i artikel 14. 

De ska se till att tillverkaren har upprättat 

den tekniska dokumentationen, att 

tillbehöret är försett med CE-märkning 

och åtföljs av instruktioner för införlivande 

eller montering, justering, drift och 

underhåll i enlighet med punkt 1.7 i bilaga 

I samt att tillverkaren har uppfyllt kraven i 

artikel 7.5 och 7.6. Importörerna ska i 

enlighet med artikel 18 se till att CE-

märkningen är anbringad på varje 

förpackning och instruktion som åtföljer 

tillbehöret där det inte är möjligt eller 

lämpligt att tillbehöret är försett med CE-

märkningen. 

 

Ändringsförslag  77 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 3 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Importörerna ska ange namn, registrerat 

firmanamn eller registrerat varumärke och 

en kontaktadress på anordningen eller, 

om detta inte är möjligt, på förpackningen 

och i instruktionerna som medföljer 

anordningen. Kontaktinformationen ska 

vara på ett språk som lätt kan förstås av 

konsumenterna och andra slutanvändare, 

samt av marknadskontrollmyndigheterna, 

och som bestämts av den berörda 

Importörerna ska på anordningen ange 

namn, registrerat firmanamn eller 

registrerat varumärke och en postadress på 

vilken de kan kontaktas eller, om detta 

inte är möjligt, ange detta på 

förpackningen eller i ett dokument som 

medföljer anordningen. 

Kontaktuppgifterna ska anges på ett språk 

som lätt kan förstås av konsumenterna och 

andra slutanvändare, samt av 
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medlemsstaten. marknadskontrollmyndigheterna. 

 

Ändringsförslag  78 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 3 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Importörerna ska ange namn, registrerat 

firmanamn eller registrerat varumärke och 

en kontaktadress på tillbehöret eller, om 

detta inte är möjligt, på förpackningen. 

Kontaktinformationen ska vara på ett 

språk som lätt kan förstås av tillverkare av 

anordningar och av 

marknadskontrollmyndigheterna och som 

bestämts av den berörda medlemsstaten. 

Importörerna ska på tillbehöret ange namn, 

registrerat firmanamn eller registrerat 

varumärke och en postadress på vilken de 

kan kontaktas eller, om detta inte är 

möjligt, ange detta på förpackningen eller i 

ett dokument som medföljer tillbehöret. 

Kontaktuppgifterna ska anges på ett språk 

som lätt kan förstås av tillverkare av 

anordningar och 

marknadskontrollmyndigheterna. 

 

Ändringsförslag  79 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 4 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Importörerna ska se till att tillbehöret 

åtföljs av intyget om överensstämmelse för 

tillbehör som bland annat ska innehålla 

instruktioner för införlivande eller 

montering, justering, drift och underhåll i 

enlighet med punkt 1.7 i bilaga I på ett 

språk som lätt kan förstås av tillverkare av 

anordningar och som bestämts av den 

berörda medlemsstaten. 

Importörerna ska se till att tillbehöret 

åtföljs av en kopia av EU-försäkran om 

överensstämmelse som bland annat ska 

innehålla instruktioner för inmontering 

eller montering, justering, drift och 

underhåll i enlighet med punkt 1.7 i 

bilaga I på ett språk som lätt kan förstås av 

tillverkare av anordningar och som 

bestämts av den berörda medlemsstaten. 

 

Ändringsförslag  80 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. Importörerna ska, så länge de har ansvar 5. Importörerna ska, så länge de har ansvar 
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för en anordning eller ett tillbehör, se till 

att lagrings- eller transportförhållandena 

inte äventyrar anordningens eller 

tillbehörets överensstämmelse med de 

kraven i bilaga I. 

för en anordning eller ett tillbehör, se till 

att lagrings- eller transportförhållandena 

inte äventyrar anordningens eller 

tillbehörets överensstämmelse med de 

väsentliga kraven i bilaga I. 

 

Ändringsförslag  81 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 6 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6. När det anses lämpligt med tanke på de 

risker som en anordning eller ett tillbehör 

utgör ska importörerna för att skydda 

användarnas hälsa och säkerhet, på en 

vederbörligen motiverad begäran från de 

behöriga myndigheterna, utföra slumpvis 

provning av saluförda anordningar eller 

tillbehör, granska och vid behov 

registerföra inkomna klagomål om 

anordningar eller tillbehör som inte 

överensstämmer med kraven och 

återkallelser av sådana anordningar, samt 

informera distributörerna om all sådan 

övervakning. 

6. När det anses lämpligt med tanke på de 

risker som en anordning eller ett tillbehör 

utgör ska importörerna, för att skydda 

konsumenternas och andra användares 
hälsa och säkerhet, utföra slumpvis 

provning av saluförda anordningar, granska 

och vid behov registerföra inkomna 

klagomål om anordningar och tillbehör 

som inte överensstämmer med kraven och 

återkallelser av sådana anordningar och 

tillbehör, samt informera distributörerna 

om all sådan övervakning. 

 

Ändringsförslag  82 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 8 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Under tio år från det datum då anordningen 

har släppts ut på marknaden ska 

importörerna kunna uppvisa EU-försäkran 

om överensstämmelse för 

marknadskontrollmyndigheterna och se till 

att dessa myndigheter på begäran kan få 

tillgång till den tekniska dokumentationen. 

Under tio år från det datum då anordningen 

eller tillbehöret har släppts ut på 

marknaden ska importörerna kunna 

uppvisa EU-försäkran om 

överensstämmelse för 

marknadskontrollmyndigheterna och se till 

att dessa myndigheter på begäran kan få 

tillgång till den tekniska dokumentationen. 
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Ändringsförslag  83 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 8 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Under tio år från det datum då tillbehöret 

har släppts ut på marknaden ska 

importörerna kunna uppvisa intyget om 

överensstämmelse för tillbehör för 

marknadskontrollmyndigheterna och se 

till att dessa myndigheter på begäran kan 

få tillgång till den tekniska 

dokumentationen. 

utgår 

 

Ändringsförslag  84 

Förslag till förordning 

Artikel 10 – punkt 2 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Innan distributörerna tillhandahåller ett 

tillbehör på marknaden ska de kontrollera 

att tillbehöret åtföljs av intyget om 

överensstämmelse för tillbehör som bland 

annat ska innehålla instruktioner för 

införlivande eller montering, justering, 

drift och underhåll i enlighet med punkt 1.7 

i bilaga I på ett språk som lätt kan förstås 

av tillverkare av anordningar, samt att 

tillverkaren och importören har uppfyllt 

kraven i artiklarna 7.5, 7.6 respektive 9.3. 

Innan distributörerna tillhandahåller ett 

tillbehör på marknaden ska de kontrollera 

att tillbehöret är försett med CE-

märkningen och åtföljs av instruktioner 

för införlivande eller montering, justering, 

drift och underhåll i enlighet med punkt 1.7 

i bilaga I på ett språk som lätt kan förstås 

av tillverkare av anordningar, samt att 

tillverkaren och importören har uppfyllt 

kraven i artiklarna 7.5, 7.6 respektive 9.3. 

Distributörerna ska i enlighet med 

artikel 18 kontrollera att CE-märkningen 

är anbringad på varje förpackning och 

instruktion som åtföljer tillbehöret där det 

inte är möjligt eller lämpligt att tillbehöret 

är försett med CE-märkningen. 

 

Ändringsförslag  85 

Förslag till förordning 

Artikel 10 – punkt 4 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Distributörer som anser eller har skäl att 

tro att en anordning eller ett tillbehör som 

de har tillhandahållit på marknaden inte 

överensstämmer med denna förordning ska 

försäkra sig om att nödvändiga 

korrigerande åtgärder vidtas för att få 

anordningen att överensstämma med 

kraven eller, om så är lämpligt, för att dra 

tillbaka eller återkalla den. Om 

anordningen utgör en risk ska 

distributörerna dessutom omedelbart 

underrätta de behöriga nationella 

myndigheterna i de medlemsstater där de 

har tillhandahållit anordningen, och lämna 

detaljerade uppgifter om i synnerhet den 

bristande överensstämmelsen och de 

korrigerande åtgärder som vidtagits. 

4. Distributörer som anser eller har skäl att 

tro att en anordning eller ett tillbehör som 

de har tillhandahållit på marknaden inte 

överensstämmer med denna förordning ska 

försäkra sig om att nödvändiga 

korrigerande åtgärder vidtas för att få 

anordningen eller tillbehöret att 

överensstämma med kraven eller, om så är 

lämpligt, för att dra tillbaka eller återkalla 

dem. Om anordningen eller tillbehöret 

utgör en risk ska distributörerna dessutom 

omedelbart underrätta de behöriga 

nationella myndigheterna i de 

medlemsstater där de har tillhandahållit 

anordningen eller tillbehöret, och lämna 

detaljerade uppgifter om i synnerhet den 

bristande överensstämmelsen och de 

korrigerande åtgärder som vidtagits. 

 

Ändringsförslag  86 

Förslag till förordning 

Artikel 14 – punkt 2 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Överensstämmelsen hos serietillverkade 

anordningar och tillbehör med kraven i 

denna förordning ska kontrolleras genom 

den EU-typkontroll (modul B – 

produktionstyp) som avses i punkt 1 i 

bilaga III, tillsammans med något av 

följande förfaranden för bedömning av 

överensstämmelse, efter tillverkarens eget 

val: 

2. Överensstämmelsen hos serietillverkade 

anordningar och tillbehör med kraven i 

denna förordning ska kontrolleras genom 

den EU-typkontroll (modul B – 

produktionstyp) som anges i punkt 1 i 

bilaga III, tillsammans med någon av 

följande moduler, efter tillverkarens eget 

val: 

 

Ändringsförslag  87 

Förslag till förordning 

Artikel 14 – punkt 3 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Vid tillverkning av en enstaka anordning 

eller ett fåtal anordningar får 

överensstämmelse som grundar sig på 

kontroll av enskilda produkter (modul G) 

enligt bilaga III punkt 6 väljas av 

tillverkaren. 

3. Vid tillverkning av en enstaka anordning 

eller ett fåtal anordningar får tillverkaren 

välja de moduler som avses i punkt 2 i 

denna artikel eller överensstämmelse som 

grundar sig på kontroll av enskilda 

produkter (modul G) enligt bilaga III 

punkt 6. 

 

Ändringsförslag  88 

Förslag till förordning 

Artikel 14 – punkt 4 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

När de förfaranden som avses i led a till d 

i punkt 2 eller i punkt 3 har slutförts ska 

tillverkaren av anordningen, i enlighet 

med artikel 18, anbringa CE-märkning på 

anordningen som överensstämmer med 

kraven och upprätta en EU-försäkran om 

överensstämmelse. 

utgår 

 

Ändringsförslag  89 

Förslag till förordning 

Artikel 14 – punkt 4 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

När de förfaranden som avses i led a till d 

i punkt 2 har slutförts ska tillverkaren av 

tillbehöret utfärda ett intyg om 

överensstämmelse för tillbehör. 

utgår 

 

Ändringsförslag  90 

Förslag till förordning 

Artikel 15 – punkt 2 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. EU-försäkran om överensstämmelse ska 

utformas i enlighet med mallen i bilaga V, 

innehålla de uppgifter som anges i de 

relevanta förfarandena för bedömning av 

överensstämmelse i bilaga III och 

regelbundet uppdateras. Den ska översättas 

till det eller de språk som krävs av den 

medlemsstat där anordningen släpps ut 

eller tillhandahålls på marknaden. 

2. EU-försäkran om överensstämmelse ska 

utformas i enlighet med mallen i bilaga V, 

innehålla de uppgifter som anges i de 

relevanta förfarandena för bedömning av 

överensstämmelse i bilaga III och 

regelbundet uppdateras. Den ska översättas 

till det eller de språk som krävs av den 

medlemsstat där anordningen eller 

tillbehöret släpps ut eller tillhandahålls på 

marknaden. 

 

Ändringsförslag  91 

Förslag till förordning 

Artikel 15 – punkt 2a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. För att bidra till överensstämmelse 

med de väsentliga krav som gäller för 

färdiga anordningar i bilaga I ska EU-

försäkran om överensstämmelse för 

tillbehör ange tillbehörets egenskaper och 

innehålla instruktioner om hur tillbehöret 

bör införlivas i en anordning eller 

monteras för att utgöra en sådan 

anordning. EU-försäkran om 

överensstämmelse ska vara skriven på ett 

språk som lätt kan förstås av tillverkare av 

anordningar och 

marknadskontrollmyndigheterna och som 

bestämts av den berörda medlemsstaten. 

 

Ändringsförslag  92 

Förslag till förordning 

Artikel 15 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Om en anordning omfattas av mer än en 

unionsakt där det ställs krav på en EU-

försäkran om överensstämmelse ska en 

3. Om en anordning eller ett tillbehör 

omfattas av mer än en unionsakt där det 

ställs krav på en EU-försäkran om 
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enda EU-försäkran om överensstämmelse 

upprättas för alla dessa unionsakter. I 

denna försäkran ska det anges vilka 

unionsakter som berörs, och det ska lämnas 

en publikationshänvisning. 

överensstämmelse ska en enda EU-

försäkran om överensstämmelse upprättas 

för alla dessa unionsakter. I denna 

försäkran ska det anges vilka unionsakter 

som berörs, och det ska lämnas en 

publikationshänvisning till dem. 

 

Ändringsförslag  93 

Förslag till förordning 

Artikel 15 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. När EU-försäkran om överensstämmelse 

upprättas ska tillverkaren ta ansvar för att 

anordningen överensstämmer med kraven i 

denna förordning. 

4. Genom att upprätta EU-försäkran om 

överensstämmelse tar tillverkaren ansvar 

för att anordningen eller tillbehöret 

uppfyller kraven i denna förordning. 

 

Ändringsförslag  94 

Förslag till förordning 

Artikel 15 – punkt 4a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 4a. En kopia av EU-försäkran om 

överensstämmelse ska medfölja 

anordningen eller tillbehöret. 

 

Ändringsförslag  95 

Förslag till förordning 

Artikel 16 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 16 utgår 

Intyg om överensstämmelse för tillbehör   

1. I intyget om överensstämmelse för 

tillbehör ska det försäkras att de 

tillämpbara väsentliga kraven i bilaga I 

har visats vara uppfyllda. 
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2. Intyget om överensstämmelse för 

tillbehör ska utformas i enlighet med 

mallen i bilaga VI. För att bidra till 

överensstämmelse med de väsentliga krav 

som gäller för färdiga anordningar i 

bilaga I ska intyget om överensstämmelse 

för tillbehör ange tillbehörets egenskaper 

och innehålla instruktioner om hur 

tillbehöret bör monteras in i en anordning 

eller sättas samman för att utgöra en 

sådan anordning. Intyget ska även 

innehålla de uppgifter som anges i de 

relevanta förfarandena för bedömning av 

överensstämmelse i bilaga II och 

regelbundet uppdateras Det ska vara 

skrivet på ett språk som lätt kan förstås av 

tillverkare av anordningar. 

 

3. Intyget om överensstämmelse för 

tillbehör ska medfölja tillbehöret. 

 

4. Om ett tillbehör omfattas av annan 

unionslagstiftning kring andra aspekter 

som kräver CE-märkning, ska denna 

märkning ange att tillbehöret förutsätts 

vara i överensstämmelse med 

bestämmelserna i dessa akter. I sådana 

fall måste hänvisning till de nämnda 

akterna så som dessa offentliggjorts i 

Europeiska unionens officiella tidning 

ges i de dokument, meddelanden eller 

instruktioner som krävs enligt dessa akter 

och som medföljer tillbehöret. 

 

5. När intyget om överensstämmelse för 

tillbehör upprättas ska tillverkaren ta 

ansvar för att tillbehöret överensstämmer 

med kraven i denna förordning. 

 

Motivering 

Ej tillämplig eftersom tillbehör ska CE-märkas. 

 

Ändringsförslag  96 

Förslag till förordning 

Artikel 18 – punkt 1 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. CE-märkningen och de påskrifter som 

avses i bilaga IV ska anbringas på 

anordningen eller dess märkskylt på ett 

synligt, lättläst och outplånligt sätt. 

1. CE-märkningen och de påskrifter som 

avses i bilaga IV ska anbringas på 

anordningen och tillbehöret eller deras 

märkskylt på ett synligt, lättläst och 

outplånligt sätt. Om detta inte är möjligt 

eller inte är lämpligt på grund av 

anordningens eller tillbehörets art, ska 

CE-märkningen anbringas på 

förpackningen och på de instruktioner 

som åtföljer anordningen eller tillbehöret. 

 

Ändringsförslag  97 

Förslag till förordning 

Artikel 18 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Påskrifterna som avses i punkt 2 i 

bilaga IV ska, i den mån det är relevant, 

anbringas på tillbehöret eller dess 

märkskylt på ett synligt, lättläst och 

outplånligt sätt. 

utgår 

Motivering 

Ej tillämplig eftersom tillbehör ska CE-märkas. 

 

Ändringsförslag  98 

Förslag till förordning 

Artikel 18 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. CE-märkningen och/eller de påskrifter 

som avses i bilaga IV ska anbringas innan 

anordningen eller tillbehöret släpps ut på 

marknaden. 

3. CE-märkningen ska anbringas innan 

anordningen eller tillbehöret släpps ut på 

marknaden. 
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Ändringsförslag  99 

Förslag till förordning 

Artikel 18 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. CE-märkningen ska åtföljas av 

identifikationsnumret för det anmälda 

organ som medverkat i 

produktionskontrollen för anordningen. 

4. CE-märkningen ska åtföljas av 

identifikationsnumret för det anmälda 

organ som medverkat i 

produktionskontrollen för anordningen 

eller för tillbehöret och av de två sista 

siffrorna för det år då CE-märkningen 

anbringades. Det anmälda organets 

identifikationsnummer ska anbringas av 

organet självt, eller enligt dess 

anvisningar, av tillverkaren eller dennes 

representant. 

 

Ändringsförslag  100 

Förslag till förordning 

Artikel 18 – punkt 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. Identifikationsnumret för det anmälda 

organ som medverkat i 

produktionskontrollen ska anbringas på 

tillbehöret. 

utgår 

 

Ändringsförslag  101 

Förslag till förordning 

Artikel 18 – punkt 6 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6. CE-märkningen och/eller 

identifikationsnumret som avses i 

punkterna 4 och 5 får åtföljas av ett annat 

märke som anger en särskild risk eller ett 

särskilt användningsområde. 

6. CE-märkningen och det 

identifikationsnummer som avses i punkt 4 

får åtföljas av andra märken som anger en 

särskild risk eller ett särskilt 

användningsområde. 
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Ändringsförslag  102 

Förslag till förordning 

Artikel 18 – punkt 6a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 6a. Medlemsstaterna ska utgå från 

befintliga mekanismer för att se till att 

bestämmelserna om CE-märkning 

tillämpas korrekt och vidta lämpliga 

åtgärder i händelse av otillbörlig 

användning av den märkningen. 

 

Ändringsförslag  103 

Förslag till förordning 

Artikel 18a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 18 

 Påskrifter 

 1. De påskrifter som avses i bilaga IV ska 

anbringas på anordningen eller dess 

märkskylt och, i den mån det är relevant, 

på tillbehöret eller dess märkskylt så att de 

är synliga, lätt läsbara och varaktiga. 

 2. De påskrifter som avses i bilaga IV ska 

anbringas innan anordningen eller 

tillbehöret släpps ut på marknaden. 

 

Ändringsförslag  104 

Förslag till förordning 

Artikel 19 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstaterna ska anmäla till 

kommissionen och de andra 

medlemsstaterna vilka organ som fått i 

uppdrag att utföra bedömningar av 

överensstämmelse i enlighet med artikel 

Medlemsstaterna ska anmäla till 

kommissionen och de övriga 

medlemsstaterna vilka organ som fått i 

uppdrag att utföra bedömningar av 

överensstämmelse i enlighet med denna 
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14. förordning. 

 

Ändringsförslag  105 

Förslag till förordning 

Artikel 20 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Medlemsstaterna ska utse en anmälande 

myndighet med ansvar för att inrätta och 

genomföra de förfaranden som krävs för 

bedömning och anmälan av organ för 

bedömning av överensstämmelse och för 

kontroll av anmälda organ, inklusive 

överensstämmelse med artikel 24. 

1. Medlemsstaterna ska utse en anmälande 

myndighet med ansvar för att inrätta och 

genomföra de förfaranden som krävs för 

bedömning och anmälan av organ för 

bedömning av överensstämmelse och för 

kontroll av anmälda organ, inklusive 

överensstämmelse med artikel 25. 

 

Ändringsförslag  106 

Förslag till förordning 

Artikel 22 – rubriken 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

De anmälande myndigheternas 

informationsskyldighet 

(Berör inte den svenska versionen.) 

 

Ändringsförslag  107 

Förslag till förordning 

Artikel 23 – punkt 6 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Ett organ för bedömning av 

överensstämmelse ska kunna utföra alla de 

uppgifter avseende bedömning av 

överensstämmelse som fastställs i bilaga II 

för ett sådant organ och för vilka det har 

anmälts, oavsett om dessa uppgifter utförs 

av organet för bedömning av 

överensstämmelse eller för dess räkning 

och under dess ansvar. 

Ett organ för bedömning av 

överensstämmelse ska kunna utföra alla de 

uppgifter avseende bedömning av 

överensstämmelse som fastställs i bilaga 

III för ett sådant organ och för vilka det 

har anmälts, oavsett om dessa uppgifter 

utförs av organet för bedömning av 

överensstämmelse eller för dess räkning 

och under dess ansvar. 
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Ändringsförslag  108 

Förslag till förordning 

Artikel 23 – punkt 10 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

10. Personalen vid ett organ för bedömning 

av överensstämmelse ska iaktta 

tystnadsplikt beträffande all information 

som de erhåller vid utförandet av sina 

uppgifter i enlighet med bilaga III eller de 

nationella bestämmelser som genomför 

unionslagstiftningen, utom gentemot de 

behöriga myndigheterna i den medlemsstat 

där verksamheten utförs. Immaterialrätten 

ska vara skyddad. 

10. Personalen vid ett organ för bedömning 

av överensstämmelse ska iaktta 

tystnadsplikt beträffande all information 

som de erhåller vid utförandet av sina 

uppgifter i enlighet med bilaga III eller de 

nationella bestämmelser som genomför 

denna, utom gentemot de behöriga 

myndigheterna i den medlemsstat där 

verksamheten utförs. Immaterialrätten ska 

vara skyddad. 

 

Ändringsförslag  109 

Förslag till förordning 

Artikel 23 – punkt 11 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

11. Organ för bedömning av 

överensstämmelse ska delta i, eller se till 

att deras personal som ansvarar för 

bedömningen av överensstämmelse känner 

till, det relevanta standardiseringsarbete 

och det arbete som utförs i 

samordningsgruppen för anmälda organ, 

som inrättats i enlighet med relevant 

unionslagstiftning om harmonisering, och 

de ska som generella riktlinjer använda de 

administrativa beslut och dokument som är 

resultatet av gruppens arbete. 

11. Organ för bedömning av 

överensstämmelse ska delta i, eller se till 

att deras personal som ansvarar för 

bedömningen av överensstämmelse känner 

till, det relevanta standardiseringsarbetet 

och det arbete som utförs i den 

samordningsgrupp för anmälda organ som 

inrättats i enlighet med artikel 35, och de 

ska som generella riktlinjer använda de 

administrativa beslut och dokument som är 

resultatet av den gruppens arbete. 

 

Ändringsförslag  110 

Förslag till förordning 

Artikel 27 – punkt 6 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6. Kommissionen och de andra 6. Den anmälande myndigheten ska 
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medlemsstaterna ska hållas underrättade 

om alla relevanta ändringar av anmälan. 

underrätta kommissionen och de övriga 

medlemsstaterna om alla relevanta 

ändringar av anmälan. 

 

Ändringsförslag  111 

Förslag till förordning 

Artikel 28 – punkt 2 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Kommissionen ska offentliggöra 

förteckningen över de organ som anmälts i 

enlighet med denna förordning, inklusive 

de identifikationsnummer som de har 

tilldelats och den verksamhet som de har 

anmälts för. 

(Berör inte den svenska versionen.) 

 

Ändringsförslag  112 

Förslag till förordning 

Artikel 28 – punkt 2 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Kommissionen ska se till att denna 

förteckning hålls uppdaterad. 

Kommissionen ska se till att förteckningen 

hålls uppdaterad. 

 

Ändringsförslag  113 

Förslag till förordning 

Artikel 30 – punkt 4 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Den genomförandeakt som avses i första 

stycket ska antas i enlighet med det 

rådgivande förfarande som avses i artikel 

36.2. 

Denna genomförandeakt ska antas i 

enlighet med det rådgivande förfarande 

som avses i artikel 36.2. 

 

Ändringsförslag  114 

Förslag till förordning 

Artikel 31 – punkt 3 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Om ett anmält organ konstaterar att en 

tillverkare inte uppfyller de väsentliga 

kraven i bilaga I eller motsvarande 

harmoniserade standarder eller tekniska 

specifikationer, ska det begära att 

tillverkaren vidtar korrigerande åtgärder 

och inte utfärda något intyg om 

överensstämmelse. 

3. Om ett anmält organ konstaterar att en 

tillverkare inte uppfyller de väsentliga 

kraven i bilaga I eller motsvarande 

harmoniserade standarder eller tekniska 

specifikationer, ska det begära att 

tillverkaren vidtar lämpliga korrigerande 

åtgärder och inte utfärda något intyg om 

överensstämmelse eller beslut om 

godkännande. 

 

Ändringsförslag  115 

Förslag till förordning 

Artikel 31 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Om ett anmält organ vid kontroll av 

överensstämmelse efter att ett intyg har 

utfärdats konstaterar att en anordning eller 

ett tillbehör inte längre uppfyller kraven, 

ska det begära att tillverkaren vidtar 

korrigerande åtgärder och vid behov 

tillfälligt eller slutgiltigt återkalla intyget. 

4. Om ett anmält organ vid kontroll av 

överensstämmelse efter att ett intyg eller 

ett beslut om godkännande har utfärdats 

konstaterar att en anordning eller ett 

tillbehör inte längre uppfyller kraven, ska 

det begära att tillverkaren vidtar lämpliga 

korrigerande åtgärder och vid behov 

tillfälligt eller slutgiltigt återkalla intyget. 

 

Ändringsförslag  116 

Förslag till förordning 

Artikel 31 – punkt 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. Om inga korrigerande åtgärder vidtas 

eller om de inte får önskat resultat, ska det 

anmälda organet i förekommande fall 

belägga intyget med restriktioner eller 

återkalla det tillfälligt eller slutgiltigt. 

5. Om inga korrigerande åtgärder vidtas 

eller om de inte får önskat resultat, ska det 

anmälda organet i förekommande fall 

belägga intyget eller beslutet om 

godkännande med restriktioner eller 

återkalla det tillfälligt eller slutgiltigt. 
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Ändringsförslag  117 

Förslag till förordning 

Artikel 33 – rubriken 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

De anmälda organens 

informationsskyldighet 

(Berör inte den svenska versionen.) 

 

Ändringsförslag  118 

Förslag till förordning 

Artikel 33 – punkt 1 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) Avslag, begränsningar och tillfällig eller 

slutgiltig återkallelse av intyg. 

a) Avslag, begränsningar och tillfällig eller 

slutgiltig återkallelse av ett intyg eller 

beslut om godkännande. 

 

Ändringsförslag  119 

Förslag till förordning 

Artikel 35a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 35a 

 Marknadskontroll i unionen och kontroll 

av anordningar och tillbehör som förs in 

på unionsmarknaden 

 Artikel 15.3 och artiklarna 16–29 i 

förordning (EG) nr 765/2008 ska 

tillämpas på anordningar och tillbehör 

som omfattas av denna förordning. 

 

Ändringsförslag  120 

Förslag till förordning 

Artikel 35b (ny) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 35b 

 Förfaranden för att på nationell nivå 

hantera anordningar och tillbehör som 

utgör en risk 

 1. Om en medlemsstats 

marknadskontrollmyndigheter har 

tillräckliga skäl att anta att en anordning 

eller ett tillbehör som omfattas av denna 

förordning utgör en risk för människors 

hälsa eller säkerhet eller för husdjur eller 

egendom, ska de göra en utvärdering av 

anordningen eller tillbehöret omfattande 

alla relevanta krav som fastställs i denna 

förordning. De berörda ekonomiska 

aktörerna ska när så krävs samarbeta 

med marknadskontrollmyndigheterna i 

det syftet. 

 Om marknadskontrollmyndigheterna vid 

den utvärdering som avses i första stycket 

konstaterar att anordningen eller 

tillbehöret inte uppfyller kraven i denna 

förordning ska de utan dröjsmål ålägga 

den berörda ekonomiska aktören att vidta 

alla lämpliga korrigerande åtgärder för 

att anordningen eller tillbehöret ska 

uppfylla dessa krav, dra tillbaka 

anordningen eller tillbehöret från 

marknaden eller återkalla dem inom en 

rimlig period som de fastställer i 

förhållande till typen av risk. 

 Marknadskontrollmyndigheterna ska 

informera det berörda anmälda organet 

om detta. 

 Artikel 21 i förordning (EG) nr 765/2008 

ska tillämpas på de åtgärder som avses i 

andra stycket i denna punkt. 

 2. Om marknadskontrollmyndigheterna 

anser att den bristande 

överensstämmelsen inte bara gäller det 

nationella territoriet, ska de informera 

kommissionen och övriga medlemsstater 

om utvärderingsresultaten och om de 
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åtgärder som de har ålagt de ekonomiska 

aktörerna att vidta. 

 3. Den ekonomiska aktören ska se till att 

alla lämpliga korrigerande åtgärder vidtas 

i fråga om alla berörda anordningar och 

tillbehör som denne har tillhandahållit på 

unionsmarknaden. 

 4. Om den berörda ekonomiska aktören 

inte vidtar lämpliga korrigerande åtgärder 

inom den period som avses i punkt 1 

andra stycket, ska 

marknadskontrollmyndigheterna vidta 

alla lämpliga tillfälliga åtgärder för att 

förbjuda eller begränsa 

tillhandahållandet av anordningarna eller 

tillbehören på sin nationella marknad, 

dra tillbaka anordningen eller tillbehöret 

från den marknaden eller återkalla dem. 

 Marknadskontrollmyndigheterna ska 

utan dröjsmål informera kommissionen 

och övriga medlemsstater om dessa 

åtgärder. 

 5. I den information som avses i punkt 4 

andra stycket ska alla tillgängliga 

uppgifter ingå, särskilt de uppgifter som 

krävs för att kunna identifiera de 

anordningar eller tillbehör som inte 

uppfyller kraven, anordningens eller 

tillbehörets ursprung, vilken typ av 

bristande överensstämmelse som görs 

gällande och den risk anordningen eller 

tillbehöret utgör, vilken typ av nationell 

åtgärd som vidtagits och dess varaktighet 

samt den berörda ekonomiska aktörens 

synpunkter. 

Marknadskontrollmyndigheterna ska 

särskilt ange om den bristande 

överensstämmelsen beror på något av 

följande: 

 a) Anordningen eller tillbehöret uppfyller 

inte kraven med avseende på människors 

hälsa eller säkerhet eller skydd av husdjur 

och egendom. 

 b) Det förekommer brister i de 

harmoniserade standarder som avses i 
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artikel 13 och som ger presumtion om 

överensstämmelse. 

 6. Andra medlemsstater än den som 

inledde förfarandet enligt denna artikel 

ska utan dröjsmål informera 

kommissionen och de övriga 

medlemsstaterna om vidtagna åtgärder 

och om eventuella kompletterande 

uppgifter som de har tillgång till med 

avseende på den berörda anordningens 

eller det berörda tillbehörets bristande 

överensstämmelse med kraven samt 

eventuella invändningar mot den antagna 

nationella åtgärden. 

 7. Om varken en medlemsstat eller 

kommissionen inom tre månader efter 

mottagandet av den information som 

avses i punkt 4 andra stycket har rest 

invändningar mot en tillfällig åtgärd som 

vidtagits av en medlemsstat ska åtgärden 

anses vara berättigad. 

 8. Medlemsstaterna ska se till att lämpliga 

begränsande åtgärder, såsom 

tillbakadragande av anordningen eller 

tillbehöret från marknaden, utan dröjsmål 

vidtas mot den berörda anordningen eller 

det berörda tillbehöret. 

Motivering 

Artikel 35b [artikel R31 i beslut nr 768/2008/EG] – Förfaranden för att på nationell nivå 

hantera produkter som utgör en risk. 

 

Ändringsförslag  121 

Förslag till förordning 

Artikel 35c (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 35c 

 Unionsförfarande i fråga om 

skyddsåtgärder 

 1. Om det, efter det att förfarandet i 

artikel 35b.3 och 35b.4 har slutförts, har 
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rests invändningar mot en åtgärd som en 

medlemsstat vidtagit eller om 

kommissionen anser att en nationell 

åtgärd strider mot unionslagstiftningen, 

ska kommissionen utan dröjsmål inleda 

samråd med medlemsstaterna och den 

eller de berörda ekonomiska aktörerna 

och därefter utvärdera den nationella 

åtgärden. På grundval av 

utvärderingsresultaten ska kommissionen 

besluta huruvida den nationella åtgärden 

är berättigad eller inte. 

 Kommissionen ska rikta beslutet till alla 

medlemsstater och omedelbart delge dem 

och den eller de berörda ekonomiska 

aktörerna beslutet. 

 2. Om den nationella åtgärden anses vara 

berättigad ska alla medlemsstater vidta de 

åtgärder som krävs för att säkerställa att 

anordningar eller tillbehör som inte 

uppfyller kraven dras tillbaka från deras 

marknader och underrätta kommissionen 

om detta. Om den nationella åtgärden 

anses oberättigad ska den berörda 

medlemsstaten upphäva den åtgärden. 

 3. Om den nationella åtgärden anses vara 

berättigad och anordningens eller 

tillbehörets bristande överensstämmelse 

kan tillskrivas brister i de harmoniserade 

standarder som avses i artikel 35b.5 b i 

denna förordning, ska kommissionen 

tillämpa det förfarande som föreskrivs i 

artikel 11 i förordning (EU) nr 1025/2012. 

Motivering 

Artikel 35c [Artikel R32 i beslut nr 768/2008/EG] – Gemenskapens förfaranden i fråga om 

skyddsåtgärder. 

 

Ändringsförslag  122 

Förslag till förordning 

Artikel 35d (ny) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 35d 

 Överensstämmande anordningar eller 

tillbehör som utgör en risk 

 1. Om en medlemsstat, efter att ha utfört 

en utvärdering i enlighet med 

artikel 35b.1, konstaterar att en 

anordning eller ett tillbehör visserligen 

uppfyller kraven i denna förordning men 

utgör en risk för människors hälsa eller 

säkerhet eller för husdjur eller egendom, 

ska den ålägga den berörda ekonomiska 

aktören att vidta alla lämpliga åtgärder 

antingen för att säkerställa att den 

berörda anordningen eller det berörda 

tillbehöret när den eller det har släppts ut 

på marknaden inte längre utgör en sådan 

risk eller för att dra tillbaka eller återkalla 

anordningen eller tillbehöret från 

marknaden inom en rimlig period som 

medlemsstaten fastställer i förhållande till 

typen av risk. 

 2. Den ekonomiska aktören ska se till att 

alla korrigerande åtgärder vidtas i fråga 

om alla berörda anordningar eller 

tillbehör som denne har tillhandahållit på 

unionsmarknaden. 

 3. Medlemsstaten ska omedelbart 

underrätta kommissionen och övriga 

medlemsstater om detta. Informationen 

ska innehålla alla tillgängliga uppgifter, 

särskilt de uppgifter som krävs för att 

kunna identifiera anordningen eller 

tillbehöret, dess ursprung och 

leveranskedja, den risk anordningen eller 

tillbehöret utgör, vilken typ av nationella 

åtgärder som vidtagits och deras 

varaktighet. 

 4. Kommissionen ska utan dröjsmål 

inleda samråd med medlemsstaterna och 

den eller de berörda ekonomiska 

aktörerna och därefter utvärdera de 

nationella åtgärderna. På grundval av 

utvärderingsresultaten ska kommissionen 



 

RR\1060057SV.doc 59/95 PE544.262v02-00 

 SV 

besluta om den nationella åtgärden är 

berättigad eller inte, och vid behov föreslå 

lämpliga åtgärder. 

 5. Kommissionen ska rikta beslutet till 

alla medlemsstater och omedelbart delge 

dem och den eller de berörda ekonomiska 

aktörerna beslutet. 

Motivering 

Artikel 35d [Artikel R33 i beslut nr 768/2008/EG] – Produkter som uppfyller kraven men 

utgör en risk för hälsa och säkerhet. 

 

Ändringsförslag  123 

Förslag till förordning 

Artikel 35e (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 35e 

 Formell bristande överensstämmelse 

 1. Utan att det påverkar tillämpningen av 

artikel 35b ska en medlemsstat, om den 

konstaterar något av följande, ålägga den 

berörda ekonomiska aktören att åtgärda 

den bristande överensstämmelsen: 

 a) CE-märkningen har anbringats på 

anordningen eller tillbehöret i strid med 

artikel 30 i förordning (EG) nr 765/2008 

eller artikel 18 i denna förordning eller 

har inte anbringats alls. 

 b) De påskrifter som avses i punkt 2 i 

bilaga IV har inte anbringats eller har 

anbringats i strid med artikel 18. 

 c) Det anmälda organets 

identifikationsnummer har, i de fall 

organet medverkar i 

produktionskontrollen, anbringats i strid 

med artikel 18 eller har inte anbringats. 

 d) EU-försäkran om överensstämmelse 

har inte upprättats eller har inte 

upprättats på ett korrekt sätt. 
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 e) EU-försäkran om överensstämmelse 

medföljer inte tillbehöret. 

 f) Den tekniska dokumentationen är 

antingen inte tillgänglig eller inte 

komplett. 

 g) Den information som avses i artikel 7.6 

eller artikel 9.3 saknas, är felaktig eller 

ofullständig. 

 h) Något annat av de administrativa krav 

som fastställs i artikel 7 eller artikel 9 är 

inte uppfyllt. 

 2. Om sådan bristande överensstämmelse 

som avses i punkt 1 fortsätter ska den 

berörda medlemsstaten vidta lämpliga 

åtgärder för att begränsa eller förbjuda 

tillhandahållandet av anordningen eller 

tillbehöret på marknaden eller se till att de 

återkallas eller dras tillbaka från 

marknaden. 

Motivering 

Artikel 35e [Artikel R34 i beslut nr 768/2008/EG] – Formell bristande överensstämmelse. 

 

Ändringsförslag  124 

Förslag till förordning 

Kapitel 5 – rubriken 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

KOMMITTÉFÖRFARANDE KOMMITTÉFÖRFARANDE OCH 

DELEGERADE AKTER 

 

Ändringsförslag  125 

Förslag till förordning 

Artikel 37 – rubriken 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Ändring av bilagorna Ändring av bilaga II 
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Ändringsförslag  126 

Förslag till förordning 

Artikel 42 – punkt 3 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Genom undantag från punkt 2 ska 

artiklarna 19–35 tillämpas från och med 

den [sex månader efter ikraftträdandet]. 

Genom undantag från punkt 2 ska 

artiklarna 4, 19–36 och 39 tillämpas från 

och med den [sex månader efter 

ikraftträdandet]. 

 

Ändringsförslag  127 

Förslag till förordning 

Bilaga I – del 1 – punkt 1.1 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1.1. Anordningar ska vara konstruerade 

och utförda så att de fungerar på ett säkert 

sätt och inte utgör fara för personer, 

husdjur eller egendom vid normal 

användning och önskad prestandanivå. 

1.1. Anordningar ska vara konstruerade 

och utförda så att de fungerar på ett säkert 

sätt och inte utgör fara för människor, 

husdjur eller egendom vid normal 

användning. 

 

Ändringsförslag  128 

Förslag till förordning 

Bilaga I – del 1 – punkt 1.2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1.2. Tillverkaren ska analysera riskerna för 

att fastställa vilka som är tillämpliga för 

anordningen eller tillbehöret. Anordningen 

eller tillbehöret ska därefter konstrueras 

och utföras med beaktande av denna 

analys. 

1.2. Tillverkaren ska analysera riskerna för 

att fastställa vilka som är tillämpliga för 

anordningen eller tillbehöret. Anordningen 

eller tillbehöret ska därefter konstrueras 

och utföras med beaktande av denna 

riskbedömning. 

 

Ändringsförslag  129 

Förslag till förordning 

Bilaga I – del 1 – punkt 1.5 – led a 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) åtföljas av tekniska anvisningar 

avsedda för installatören, 

a) åtföljas av installationsanvisningar 

avsedda för installatören, 

 

Ändringsförslag  130 

Förslag till förordning 

Bilaga I – del 1 – punkt 1.6.1 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1.6.1. De tekniska anvisningar som är 

avsedda för installatören ska innehålla alla 

de anvisningar för installation, inställning 

och service som krävs för att säkerställa att 

dessa åtgärder utförs korrekt och att 

anordningen kan användas på ett säkert 

sätt. 

1.6.1. De tekniska anvisningar som är 

avsedda för installatören ska innehålla alla 

de anvisningar för installation, inställning 

och service som krävs för att säkerställa att 

dessa åtgärder utförs korrekt i syfte att 

bekräfta att förbränningen är effektiv och 

säker vid tidpunkten för idrifttagning och 

efter service- eller underhållsarbete och 

att anordningen kan användas på ett säkert 

sätt. 

 

Ändringsförslag  131 

Förslag till förordning 

Bilaga I – del 1 – punkt 1.6.2 – stycke 2a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Tillverkarna ska notera i anvisningarna 

om de anser att det behövs ytterligare 

försiktighet eller om det skulle vara 

tillrådligt att någon av de ovanstående 

arbetsuppgifterna utförs av en 

yrkesperson. 

 

Ändringsförslag  132 

Förslag till förordning 

Bilaga I – del 1 – punkt 1.7 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1.7. Instruktioner för inmontering eller 

sammansättning, justering, drift och 

underhåll av tillbehör ska tillhandahållas 

tillsammans med tillbehören som en del av 

intyget om överensstämmelse för tillbehör. 

1.7. Instruktioner för inmontering av 

tillbehör i en anordning eller 

sammansättning av tillbehör för att de ska 

utgöra en sådan anordning samt för 
justering, drift och underhåll av tillbehör 

ska tillhandahållas tillsammans med 

tillbehören som en del av EU-försäkran 

om överensstämmelse. 

 

Ändringsförslag  133 

Förslag till förordning 

Bilaga I – del 3 – punkt 3.1.7 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3.1.7. Anordningar ska vara konstruerade 

och utförda så att gasrelaterade risker som 

orsakas av faror av elektriskt ursprung 

undanröjs. I den mån det är relevant ska 

resultaten av bedömningen av 

överensstämmelse med säkerhetskraven i 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

1999/5/EG1 om radioutrustning eller med 

säkerhetsmålen i Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2006/95/EG2 om elektrisk 

utrustning avsedd för användning inom 

vissa spänningsgränser tas i beaktande. 

3.1.7. Anordningar ska vara konstruerade 

och utförda så att gasrelaterade risker som 

orsakas av faror av elektriskt ursprung 

undanröjs. I den mån det är relevant ska 

resultaten av bedömningen av 

överensstämmelse med säkerhetskraven i 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2014/53/EU1 eller med säkerhetsmålen i 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2014/35/EU2 tas i beaktande. 

__________________ __________________ 

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 

1999/5/EG av den 9 mars 1999 om 

radioutrustning och teleterminalutrustning 

och om ömsesidigt erkännande av 

utrustningens överensstämmelse (EGT 

L 91, 7.4.1999, s. 10). 

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2014/53/EU av den 16 april 2014 om 

harmonisering av medlemsstaternas 

lagstiftning om tillhandahållande på 

marknaden av radioutrustning och om 

upphävande av direktiv 1999/5/EG (EUT 

L 153, 22.5.2014, s. 62).  

2 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2006/95/EG av den 12 december 2006 om 

harmonisering av medlemsstaternas 

lagstiftning om elektrisk utrustning avsedd 

för användning inom vissa 

spänningsgränser (EUT L 374, 27.12.2006, 

2 Europarlamentets och rådets direktiv 

2014/35/EU av den 26 februari 2014 om 

harmonisering av medlemsstaternas 

lagstiftning om tillhandahållande på 

marknaden av elektrisk utrustning avsedd 

för användning inom vissa 

spänningsgränser (EUT L 96, 29.3.2014, 
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s. 10) s. 357).  

 

Ändringsförslag  134 

Förslag till förordning 

Bilaga I – del 3 – punkt 3.1.8 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3.1.8. Anordningar ska vara konstruerade 

och utförda så att gasrelaterade risker som 

orsakas av faror av elektromagnetiskt 

ursprung undanröjs. I den mån det är 

relevant ska resultaten av bedömningen av 

överensstämmelse med kraven på 

elektromagnetisk kompatibilitet i 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

1999/5/EG eller direktiv 2004/108/EG om 

elektromagnetisk kompatibilitet3 tas i 

beaktande. 

3.1.8. Anordningar ska vara konstruerade 

och utförda så att gasrelaterade risker som 

orsakas av faror av elektromagnetiskt 

ursprung undanröjs. I den mån det är 

relevant ska resultaten av bedömningen av 

överensstämmelse med kraven på 

elektromagnetisk kompatibilitet i direktiv 

2014/53/EU eller Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2004/30/EU om 

elektromagnetisk kompatibilitet3 tas i 

beaktande. 

__________________ __________________ 

3 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2004/108/EG av den 15 december 2004 

om tillnärmning av medlemsstaternas 

lagstiftning om elektromagnetisk 

kompatibilitet och om upphävande av 

direktiv 89/336/EEG (EUT L 390, 

31.12.2004, s. 24) 

3 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2014/30/EU av den 26 februari 2014 om 

harmonisering av medlemsstaternas 

lagstiftning om elektromagnetisk 

kompatibilitet (EUT L 96, 29.3.2014, s. 

79).  

 

Ändringsförslag  135 

Förslag till förordning 

Bilaga I – del 3 – punkt 3.2.4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3.2.4. Anordningar som är konstruerade 

och utförda för att förbränna gas som 

innehåller toxiska beståndsdelar ska inte 

innebära någon hälsofara för exponerade 

människor och husdjur. 

3.2.4. Anordningar som är konstruerade 

och utförda för att förbränna gas som 

innehåller kolmonoxid eller andra toxiska 

beståndsdelar ska inte innebära någon 

hälsofara för exponerade människor och 

husdjur. 
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Motivering 

Tillverkare och installatörer bör se till att anordningens konstruktion och installation inte 

innebär någon hälso- eller säkerhetsrisk för människor och husdjur. 

 

Ändringsförslag  136 

Förslag till förordning 

Bilaga I – del 3 – punkt 3.4.4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3.4.4. Anordningar ska vara konstruerade 

och utförda så att de vid normal 

användning inte ger upphov till 

koncentrationer av hälsovådliga ämnen 

som kan innebära en fara för exponerade 

människors eller husdjurs hälsa. 

3.4.4. Anordningar ska vara konstruerade 

och utförda så att de vid normal 

användning inte ger upphov till 

koncentrationer av kolmonoxid eller andra 

hälsovådliga ämnen som kan innebära en 

fara för exponerade människors eller 

husdjurs hälsa. 

Motivering 

Tillverkare och installatörer bör se till att anordningens konstruktion och installation inte 

innebär någon hälso- eller säkerhetsrisk för människor och husdjur. 

 

Ändringsförslag  137 

Förslag till förordning 

Bilaga I – del 3 – punkt 3.6.3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3.6.3. Yttemperaturen hos yttre delar av 

anordningen, med undantag för ytor eller 

delar som ingår i värmeöverföringen, ska 

inte under drift innebära en fara för utsatta 

personer, och i synnerhet inte för barn eller 

gamla för vilka hänsyn ska tas till en i 

rimlig mån förlängd reaktionstid. 

3.6.3. Yttemperaturen hos yttre delar av 

anordningen, med undantag för ytor eller 

delar som ingår i värmeöverföringen, ska 

inte under drift innebära en fara för utsatta 

personers hälsa och säkerhet, och i 

synnerhet inte för barn eller gamla, för 

vilka hänsyn ska tas till en i rimlig mån 

förlängd reaktionstid. 

 

Ändringsförslag  138 

Förslag till förordning 

Bilaga III – del 1 – punkt 1.2 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1.2. EU-typkontroll utförs i form av en 

bedömning av den tekniska 

konstruktionens lämplighet för 

anordningen eller tillbehöret genom 

granskning av den tekniska dokumentation 

och de underlag som avses i punkt 1.3 samt 

undersökning av ett provexemplar av den 

kompletta anordningen eller det kompletta 

tillbehöret som är representativt för 

produktionen i fråga (produktionstyp). 

1.2. EU-typkontroll ska utföras i form av 

en bedömning av den tekniska 

konstruktionens lämplighet för 

anordningen eller tillbehöret genom 

granskning av den tekniska dokumentation 

och de underlag som avses i punkt 1.3 samt 

undersökning av ett provexemplar av den 

kompletta anordningen eller det kompletta 

tillbehöret som är representativt för 

produktionen i fråga (produktionstyp). 

 

Ändringsförslag  139 

Förslag till förordning 

Bilaga III – del 1 – punkt 1.3.1 – led c – led 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. En förteckning över de harmoniserade 

standarder och/eller andra relevanta 

tekniska specifikationer till vilka 

hänvisningar har offentliggjorts i 

Europeiska unionens officiella tidning och 

som följts helt eller delvis samt 

beskrivningar av de lösningar som har valts 

för att uppfylla de väsentliga 

säkerhetskraven i denna förordning, när de 

harmoniserade standarderna inte har 

följts. När det gäller harmoniserade 

standarder som följts delvis ska det i den 

tekniska dokumentationen specificeras 

vilka delar som har tillämpats. 

4. En förteckning över de harmoniserade 

standarder som följts helt eller delvis och 

till vilka hänvisningar har offentliggjorts i 

Europeiska unionens officiella tidning 

samt, i de fall där de harmoniserade 

standarderna inte har tillämpats, 
beskrivningar av de lösningar som har valts 

för att uppfylla de väsentliga 

säkerhetskraven i denna förordning. När 

det gäller harmoniserade standarder som 

följts delvis ska det i den tekniska 

dokumentationen specificeras vilka delar 

som har tillämpats. 

 

Ändringsförslag  140 

Förslag till förordning 

Bilaga III – del 1 – punkt 1.3.1 – led c – led 8 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

8. Underlag som visar att den lösning som 

valts för den tekniska konstruktionen är 

lämplig. I underlaget ska man ange alla 

8. Underlag som visar att den lösning som 

valts för den tekniska konstruktionen är 

lämplig. I underlaget ska man ange alla 
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dokument som har använts, särskilt när de 

relevanta harmoniserade standarderna 

och/eller de tekniska specifikationerna inte 

har tillämpats fullt ut. Underlaget ska vid 

behov innehålla resultaten av provningar 

som utförts i tillverkarens laboratorium 

eller i något annat provningslaboratorium 

för dennes räkning och under dennes 

ansvar. 

dokument som har använts, särskilt när de 

relevanta harmoniserade standarderna 

och/eller de tekniska specifikationerna inte 

har tillämpats fullt ut. Underlaget ska vid 

behov innehålla resultaten av provningar 

som utförts i enlighet med andra relevanta 

tekniska specifikationer i lämpligt 
laboratorium som tillhör tillverkaren, eller 

i något annat provningslaboratorium för 

dennes räkning och under dennes ansvar. 

 

Ändringsförslag  141 

Förslag till förordning 

Bilaga III – del 1 – punkt 1.3.1 – led c – led 10 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

10. Intyget om överensstämmelse för 

tillbehör som ska innehålla instruktioner 

för hur tillbehöret ska införlivas i en 

anordning eller sättas samman för att 

utgöra en sådan anordning. 

10. EU-försäkran om överensstämmelse 

för tillbehöret med instruktioner för hur 

tillbehöret ska införlivas i en anordning 

eller sättas samman för att utgöra en sådan 

anordning. 

 

Ändringsförslag  142 

Förslag till förordning 

Bilaga III – del 1 – punkt 1.3.2 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1.3.2. Konstruktionsdokumentationen ska 

i tillämpliga fall innehålla följande: 

1.3.2. Tillverkaren ska i tillämpliga fall 

sända det anmälda organet följande: 

 

Ändringsförslag  143 

Förslag till förordning 

Bilaga III – del 1 – punkt 1.3.2 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) EU-typintyget och intyget om 

överensstämmelse för tillbehör för 

tillbehör som är införlivade i anordningen. 

a) EU-typintyget och EU-försäkran om 

överensstämmelse för tillbehör som är 

införlivade i anordningen. 
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Ändringsförslag  144 

Förslag till förordning 

Bilaga III – del 1 – punkt 1.4.2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1.4.2. Kontrollera att 

provexemplaret/provexemplaren har 

tillverkats i enlighet med den tekniska 

dokumentationen och identifiera de delar 

som har konstruerats i enlighet med de 

tillämpliga bestämmelserna i de relevanta 

harmoniserade standarderna och/eller de 

tekniska specifikationerna, liksom de delar 

som har konstruerats utan att de 

tillämpliga bestämmelserna i dessa 

standarder har följts. 

1.4.2. Kontrollera att 

provexemplaret/provexemplaren har 

tillverkats i enlighet med den tekniska 

dokumentationen och identifiera de delar 

som har konstruerats i enlighet med de 

tillämpliga bestämmelserna i de relevanta 

harmoniserade standarderna och/eller de 

tekniska specifikationerna, liksom de delar 

som har konstruerats i enlighet med andra 

relevanta tekniska specifikationer. 

 

Ändringsförslag  145 

Förslag till förordning 

Bilaga III – del 1 – punkt 1.4.3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1.4.3. Utföra eller låta utföra lämpliga 

undersökningar och provningar för att, i de 

fall där tillverkaren har valt att använda 

lösningarna i de relevanta harmoniserade 

standarderna och/eller de tekniska 

specifikationerna, kontrollera om dessa 

lösningar har använts på rätt sätt. 

1.4.3. Utföra eller låta utföra lämpliga 

undersökningar och provningar för att, i de 

fall där tillverkaren har valt att använda 

lösningarna i de relevanta harmoniserade 

standarderna, kontrollera att dessa 

lösningar har använts på rätt sätt. 

 

Ändringsförslag  146 

Förslag till förordning 

Bilaga III – del 1 – punkt 1.4.4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1.4.4. Utföra eller låta utföra lämpliga 

undersökningar och provningar för att, i de 

fall där lösningarna i de relevanta 

1.4.4. Utföra eller låta utföra lämpliga 

undersökningar och provningar för att, i de 

fall där lösningarna i de relevanta 
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harmoniserade standarderna och/eller de 

tekniska specifikationerna inte har 

tillämpats, kontrollera att de lösningar som 

tillverkaren använt uppfyller de 

motsvarande väsentliga kraven i denna 

förordning. 

harmoniserade standarderna inte har 

tillämpats, kontrollera att de lösningar som 

tillverkaren tillämpat i enlighet med andra 

relevanta tekniska specifikationer 
uppfyller motsvarande grundläggande 

krav i denna förordning. 

 

Ändringsförslag  147 

Förslag till förordning 

Bilaga III – del 1 – punkt 1.6 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1.6. Om typen av anordning eller tillbehör 

uppfyller kraven i denna förordning ska det 

anmälda organet utfärda ett EU-typintyg 

till tillverkaren. Intyget ska innehålla 

tillverkarens namn och adress, slutsatserna 

av undersökningen, eventuella 

giltighetsvillkor, de uppgifter som krävs 

för att identifiera den godkända typen och, 

när så är relevant, en beskrivning av dess 

funktion. Intyget kan ha en eller flera 

bilagor. 

1.6. Om typen av anordning eller tillbehör 

uppfyller kraven i denna förordning ska det 

anmälda organet utfärda ett EU-typintyg 

till tillverkaren. Intyget ska innehålla 

tillverkarens namn och adress, slutsatserna 

av undersökningen, eventuella 

giltighetsvillkor, de uppgifter som krävs 

för att identifiera den godkända typen, 

såsom typen av gas, anordningskategori, 

gasanslutningstryck och, när så är 

relevant, en beskrivning av dess funktion. 

Intyget kan ha en eller flera bilagor. 

 

Ändringsförslag  148 

Förslag till förordning 

Bilaga III – del 1 – punkt 1.6 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Intyget och bilagorna ska innehålla all 

information som behövs för att bedöma om 

de tillverkade anordningarna eller 

tillbehören överensstämmer med den 

undersökta typen och för att kontrollera 

anordningar eller tillbehör i bruk. 

EU-typintyget och bilagorna ska innehålla 

all information som behövs för att bedöma 

om de tillverkade anordningarna eller 

tillbehören överensstämmer med den 

undersökta typen och för att kontrollera 

anordningar eller tillbehör i bruk. I detta 

intyg ska också eventuella villkor för 

intyget anges, och de beskrivningar och 

ritningar som behövs för identifiering av 

den godkända typen ska bifogas. 
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Ändringsförslag  149 

Förslag till förordning 

Bilaga III – del 1 – punkt 1.6 – stycke 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Intyget ska ha en maximal giltighetstid på 

tio år från datumet för dess utfärdande. 
Om typen inte uppfyller de tillämpliga 

kraven i denna förordning ska det anmälda 

organet avslå ansökan om EU-typintyg och 

underrätta den sökande om detta samt 

utförligt motivera avslaget. 

Om typen inte uppfyller de tillämpliga 

kraven i denna förordning ska det anmälda 

organet avslå ansökan om EU-typintyg och 

underrätta den sökande om detta samt 

utförligt motivera avslaget. 

Motivering 

Syftet med modelltypcertifieringen är att kontrollera att de väsentliga kraven är uppfyllda. 

Eftersom förfarandet för bedömning av överensstämmelse i sig inte ändras är det onödigt att 

införa en sista giltighetsdag för intyg. Utöver certifieringsförfarandet är en produkt föremål 

för vanlig produktkontroll när den släpps ut på marknaden för första gången och varje år 

därefter. Detta kommer inte att ändras med förordningen. 

 

Ändringsförslag  150 

Förslag till förordning 

Bilaga III – del 1 – punkt 1.8 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1.8. Varje anmält organ ska underrätta sina 

anmälande myndigheter och de övriga 

anmälda organen om de EU-typintyg 

och/eller tillägg till dessa som det har 

utfärdat. 

1.8. Varje anmält organ ska underrätta sin 

anmälande myndighet om de EU-typintyg 

och/eller eventuella tillägg till dessa som 

det har utfärdat eller återkallat, och det 

ska regelbundet eller på begäran ge den 

anmälande myndigheten tillgång till 

förteckningen över sådana intyg och/eller 

tillägg till dessa som det har avslagit, 

tillfälligt återkallat eller på annat sätt 

belagt med restriktioner. 
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Ändringsförslag  151 

Förslag till förordning 

Bilaga III – del 1 – punkt 1.8 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Ett anmält organ som avslår en ansökan 

om EU-typintyg eller tillfälligt eller 

slutgiltigt återkallar eller på annat sätt 

belägger ett EU-typintyg med restriktioner 

ska underrätta de anmälande 

myndigheterna och övriga anmälda organ 

om detta, samt ange skälen för beslutet. 

Varje anmält organ ska underrätta de 

övriga anmälda organen om de EU-

typintyg och/eller tillägg till dessa som det 

har avslagit, tillfälligt eller permanent 

dragit tillbaka eller på annat sätt belagt 

med restriktioner och, på begäran, om 

sådana intyg och/eller tillägg som det har 

utfärdat. 

 

Ändringsförslag  152 

Förslag till förordning 

Bilaga 3 – del 2 – punkt 2.1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2.1. Överensstämmelse med typ som 

grundar sig på intern tillverkningskontroll 

och övervakade kontroller av anordningar 

och tillbehör med slumpvisa intervall är 

den del av ett förfarande för bedömning av 

överensstämmelse genom vilken 

tillverkaren fullgör skyldigheterna i 

punkterna 2.2 och 2.3 och punkt 2.4 eller 

2.5 samt säkerställer och försäkrar på eget 

ansvar att de berörda anordningarna eller 

tillbehören överensstämmer med typen 

enligt beskrivningen i EU-typintyget och 

uppfyller de tillämpliga kraven i denna 

förordning. 

2.1. Överensstämmelse med typ som 

grundar sig på intern tillverkningskontroll 

och övervakade kontroller av anordningar 

och tillbehör med slumpvisa intervall är 

den del av ett förfarande för bedömning av 

överensstämmelse genom vilken 

tillverkaren fullgör skyldigheterna i 

punkterna 2.2 och 2.3 och punkt 2.4 eller 

2.5 samt säkerställer och försäkrar på eget 

ansvar att de berörda anordningarna eller 

tillbehören överensstämmer med typen 

enligt beskrivningen i EU-typintyget och 

uppfyller de krav i denna förordning som 

är tillämpliga på dem. 

 

Ändringsförslag  153 

Förslag till förordning 

Bilaga III – del 2 – punkt 2.2 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Tillverkaren ska vidta alla nödvändiga Tillverkaren ska vidta alla nödvändiga 
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åtgärder för att tillverkningen och 

övervakningen av den ska leda till att de 

tillverkade anordningarna eller tillbehören 

överensstämmer med typen enligt 

beskrivningen i EU-typintyget och 

uppfyller de tillämpliga kraven i denna 

förordning. 

åtgärder för att tillverkningen och 

övervakningen av den ska leda till att de 

tillverkade anordningarna eller tillbehören 

överensstämmer med typen enligt 

beskrivningen i EU-typintyget och 

uppfyller de krav i denna förordning som 

är tillämpliga på dem. 

 

Ändringsförslag  154 

Förslag till förordning 

Bilaga III – del 2 – punkt 2.3 – rubriken 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2.3. Kontroller av anordningar eller 

tillbehör 

2.3. Produktkontroller 

 

Ändringsförslag  155 

Förslag till förordning 

Bilaga III – del 2 – punkt 2.3 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Ett anmält organ, som tillverkaren valt, ska 

utföra eller låta utföra kontroller av 

anordningar eller tillbehör med intervall 

om högst ett år, för att kontrollera 

kvaliteten på den interna kontrollen av 

anordningarna, med beaktande av bl.a. 

anordningarnas eller tillbehörens tekniska 

komplexitet och produktionsmängden. Ett 

lämpligt stickprov av de färdiga 

anordningarna eller tillbehören, vilket 

tagits på plats av det anmälda organet 

innan anordningarna eller tillbehören 

släppts ut på marknaden, ska undersökas 

och tillämpliga provningar enligt de 

relevanta delarna av de harmoniserade 

standarderna och/eller de tekniska 

specifikationerna, eller likvärdiga 

provningar, ska utföras för att kontrollera 

att anordningen eller tillbehöret uppfyller 

de tillämpliga kraven i denna förordning. 

Om stickprovet inte uppfyller en godtagbar 

Ett anmält organ, som tillverkaren valt, ska 

utföra eller låta utföra produktkontroller 

med intervall om högst ett år, för att 

kontrollera kvaliteten på den interna 

kontrollen av anordningarna, med 

beaktande av bl.a. anordningarnas eller 

tillbehörens tekniska komplexitet och 

produktionsmängden. Ett lämpligt 

stickprov av de färdiga anordningarna eller 

tillbehören, vilket tagits på plats av det 

anmälda organet innan anordningarna eller 

tillbehören släppts ut på marknaden, ska 

undersökas och tillämpliga provningar 

enligt de relevanta delarna av de 

harmoniserade standarderna och/eller 

likvärdiga provningar i enlighet med andra 

tekniska specifikationer, ska utföras för att 

kontrollera att anordningen eller tillbehöret 

uppfyller de tillämpliga kraven i denna 

förordning. Om stickprovet inte uppfyller 

en godtagbar kvalitetsnivå ska det anmälda 
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kvalitetsnivå, ska det anmälda organet 

vidta lämpliga åtgärder för att förhindra 

att de berörda anordningarna eller 

tillbehören släpps ut på marknaden. 

organet vidta lämpliga åtgärder. 

 

Ändringsförslag  156 

Förslag till förordning 

Bilaga III – del 2 – punkt 2.4.1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2.4.1. Tillverkaren ska anbringa CE-

märkningen och påskrifterna enligt bilaga 

IV på varje enskild anordning som 

överensstämmer med typen enligt 

beskrivningen i EU-typintyget och 

uppfyller de tillämpliga kraven i denna 

förordning. 

2.4.1. Tillverkaren ska anbringa CE-

märkningen på varje enskild anordning 

eller varje enskilt tillbehör som 

överensstämmer med typen enligt 

beskrivningen i EU-typintyget och 

uppfyller de tillämpliga kraven i detta 

direktiv. 

 

Ändringsförslag  157 

Förslag till förordning 

Bilaga III – del 2 – punkt 2.4.2 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2.4.2. Tillverkaren ska upprätta en skriftlig 

EU-försäkran om överensstämmelse för en 

anordningsmodell och kunna uppvisa den 

för de nationella myndigheterna under en 

period på tio år efter det att anordningen 

har släppts ut på marknaden. I EU-

försäkran om överensstämmelse ska det 

anges för vilken anordningsmodell den har 

upprättats. 

2.4.2. Tillverkaren ska upprätta en skriftlig 

EU-försäkran om överensstämmelse för 

varje anordnings- eller tillbehörsmodell 
och kunna uppvisa den för de nationella 

myndigheterna under en period på tio år 

efter det att anordningen eller tillbehöret 

har släppts ut på marknaden. I EU-

försäkran om överensstämmelse ska det 

anges för vilken anordnings- eller 

tillbehörsmodell den har upprättats. 

 

Ändringsförslag  158 

Förslag till förordning 

Bilaga III – del 2 – punkt 2.5 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2.5. Intyg om överensstämmelse för 

tillbehör 

utgår 

2.5.1. Tillverkaren ska anbringa 

påskrifterna enligt punkt 3 i bilaga IV på 

varje enskilt tillbehör som 

överensstämmer med typen enligt 

beskrivningen i EU-typintyget och 

uppfyller de tillämpliga kraven i denna 

förordning. 

 

2.5.2. Tillverkaren ska upprätta ett 

skriftligt intyg om överensstämmelse för 

tillbehör för en tillbehörsmodell och 

kunna uppvisa den för de nationella 

myndigheterna under en period på tio år 

efter det att tillbehöret har släppts ut på 

marknaden. I intyget om 

överensstämmelse för tillbehör ska det 

anges för vilken tillbehörsmodell det har 

upprättats och intyget ska medfölja 

tillbehöret. 

 

Motivering 

Tillbehör kommer att CE-märkas – därmed behövs inte något intyg om överensstämmelse för 

tillbehör. 

 

Ändringsförslag  159 

Förslag till förordning 

Bilaga III – del 2 – punkt 2.6 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Tillverkarens skyldigheter enligt punkt 2.4 

eller 2.5 får fullgöras, för dennes räkning 

och på dennes ansvar, av tillverkarens 

representant, förutsatt att dessa 

skyldigheter specificeras i fullmakten. 

Tillverkarens skyldigheter enligt punkt 2.4 

får fullgöras, för dennes räkning och på 

dennes ansvar, av tillverkarens 

representant, förutsatt att dessa 

skyldigheter specificeras i fullmakten. 
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Ändringsförslag  160 

Förslag till förordning 

Bilaga III – del 3 – punkt 3.2 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Tillverkaren ska för tillverkning, slutlig 

instrumentkontroll och provning av de 

berörda anordningarna eller tillbehören 

tillämpa ett godkänt kvalitetssystem i 

enlighet med punkt 3.3 och ska övervakas i 

enlighet med enligt punkt 3.4. 

Tillverkaren ska för tillverkning, slutlig 

produktkontroll och provning av de 

berörda anordningarna eller tillbehören 

tillämpa ett godkänt kvalitetssystem i 

enlighet med punkt 3.3 och ska övervakas i 

enlighet med enligt punkt 3.4. 

 

Ändringsförslag  161 

Förslag till förordning 

Bilaga III – del 3 – punkt 3.3.3 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3.3.3. Det anmälda organet ska bedöma 

kvalitetssystemet för att avgöra om kraven 

i punkt 3.2 är uppfyllda. 

3.3.3. Det anmälda organet ska bedöma 

kvalitetssystemet för att avgöra om kraven 

i punkt 3.3.2 är uppfyllda. 

 

Ändringsförslag  162 

Förslag till förordning 

Bilaga III – del 3 – punkt 3.3.3 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Det ska förutsätta att kraven är uppfyllda i 

fråga om de delar av kvalitetssystemet som 

uppfyller de aktuella specifikationerna i 

en nationell standard som genomför 

motsvarande harmoniserade standard 

och/eller tekniska specifikationer. 

Det anmälda organet ska förutsätta att 

dessa krav är uppfyllda i fråga om de delar 

av kvalitetssystemet som överensstämmer 

med motsvarande specifikationer i 

relevant harmoniserad standard. 

 

Ändringsförslag  163 

Förslag till förordning 

Bilaga III – del 3 – punkt 3.5.1 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3.5.1. Tillverkaren ska anbringa CE-

märkningen om överensstämmelse och de 

påskrifter som anges i bilaga IV och, 

under ansvar av det anmälda organ som 

avses i punkt 3.3.1, organets 

identifikationsnummer på varje enskild 

anordning som överensstämmer med typen 

enligt beskrivningen i EU-typintyget och 

uppfyller de tillämpliga kraven i denna 

förordning. 

3.5.1. Tillverkaren ska anbringa CE-

märkningen och, under ansvar av det 

anmälda organ som avses i punkt 3.3.1, 

organets identifikationsnummer på varje 

enskild anordning eller varje enskilt 

tillbehör som överensstämmer med typen 

enligt beskrivningen i EU-typintyget och 

uppfyller de tillämpliga kraven i denna 

förordning. 

 

Ändringsförslag  164 

Förslag till förordning 

Bilaga III – del 3 – punkt 3.5.2 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3.5.2. Tillverkaren ska upprätta en skriftlig 

EU-försäkran om överensstämmelse för 

varje anordningsmodell och kunna 

uppvisa den för de nationella 

myndigheterna under en period på tio år 

efter det att anordningen har släppts ut på 

marknaden. I EU-försäkran om 

överensstämmelse ska det anges för vilken 

anordningsmodell den har upprättats. 

3.5.2. Tillverkaren ska upprätta en skriftlig 

EU-försäkran om överensstämmelse för 

varje anordnings- eller tillbehörsmodell 

och kunna uppvisa den för de nationella 

myndigheterna under en period på tio år 

efter det att anordningen eller tillbehöret 

har släppts ut på marknaden. I EU-

försäkran om överensstämmelse ska det 

anges för vilken anordnings- eller 

tillbehörsmodell den har upprättats. 

 

Ändringsförslag  165 

Förslag till förordning 

Bilaga III – del 3 – punkt 3.6 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3.6. Intyg om överensstämmelse för 

tillbehör 

utgår 

3.6.1. Tillverkaren ska anbringa de 

påskrifter som anges i punkt 3 i bilaga IV 

och, under ansvar av det anmälda organ 

som avses i punkt 3.3.1, organets 
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identifikationsnummer på varje enskilt 

tillbehör som överensstämmer med typen 

enligt beskrivningen i EU-typintyget och 

uppfyller de tillämpliga kraven i denna 

förordning. 

3.6.2. Tillverkaren ska upprätta ett 

skriftligt intyg om överensstämmelse för 

tillbehör för en tillbehörsmodell och 

kunna uppvisa den för de nationella 

myndigheterna under en period på tio år 

efter det att tillbehöret har släppts ut på 

marknaden. I intyget om 

överensstämmelse för tillbehör ska det 

anges för vilken tillbehörsmodell det har 

upprättats och intyget ska medfölja 

tillbehöret. 

 

Motivering 

Tillbehör kommer att CE-märkas – därmed behövs inte något intyg om överensstämmelse för 

tillbehör. 

 

Ändringsförslag  166 

Förslag till förordning 

Bilaga III – del 3 – punkt 3.7 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) Sådana godkännanden av ändringar som 

avses i punkt 3.3.5. 

b) Information avseende sådana 

godkännanden av ändringar som avses i 

punkt 3.3.5. 

 

Ändringsförslag  167 

Förslag till förordning 

Bilaga III – del 3 – punkt 3.8 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3.8. Varje anmält organ ska underrätta sina 

anmälande myndigheter om de 

godkännanden av kvalitetssystem som det 

har återkallat och ska regelbundet eller på 

begäran ge de anmälande myndigheterna 

tillgång till information om dess 

3.8. Varje anmält organ ska underrätta sin 

anmälande myndighet om de 

godkännanden av kvalitetssystem som det 

har utfärdat eller återkallat och ska 

regelbundet eller på begäran ge sin 

anmälande myndighet tillgång till 
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bedömningar av kvalitetssystem. förteckningen över de godkännanden av 

kvalitetssystem som har avslagits, 

tillfälligt återkallats eller på annat sätt 

belagts med restriktioner. 

 

Ändringsförslag  168 

Förslag till förordning 

Bilaga III – del 3 – punkt 3.8 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Varje anmält organ ska underrätta de 

övriga anmälda organen om de 

godkännanden av kvalitetssystem som det 

har vägrat utfärda eller tillfälligt eller 

slutgiltigt återkallat eller på annat sätt 

belagt med restriktioner och motivera sitt 

beslut. 

Varje anmält organ ska underrätta de 

övriga anmälda organen om de 

godkännanden av kvalitetssystem som det 

har vägrat utfärda eller tillfälligt eller 

slutgiltigt återkallat eller på annat sätt 

belagt med restriktioner och, på begäran, 

om de godkännanden av kvalitetssystem 

som det har utfärdat. 

 

Ändringsförslag  169 

Förslag till förordning 

Bilaga III – del 3 – punkt 3.9 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Tillverkarens skyldigheter enligt 

punkterna 3.3.1 och 3.3.5, punkt 3.5 eller 

3.6 och punkt 3.7 får fullgöras, för dennes 

räkning och på dennes ansvar, av 

tillverkarens representant, förutsatt att 

dessa skyldigheter specificeras i 

fullmakten. 

Tillverkarens skyldigheter enligt punkt 

3.3.1, 3.3.5, 3.5 och 3.7 får fullgöras, för 

dennes räkning och på dennes ansvar, av 

tillverkarens representant, förutsatt att 

dessa skyldigheter specificeras i 

fullmakten. 

 

Ändringsförslag  170 

Förslag till förordning 

Bilaga III – del 4 – punkt 4.3.3 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Det ska förutsätta att kraven är uppfyllda i 

fråga om de delar av kvalitetssystemet som 

Det ska förutsätta att kraven är uppfyllda i 

fråga om de delar av kvalitetssystemet som 
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uppfyller de motsvarande specifikationerna 

i en nationell standard som genomför den 

relevanta harmoniserade standarden eller 

tekniska specifikationen. 

uppfyller de motsvarande specifikationerna 

i den relevanta harmoniserade standarden. 

 

Ändringsförslag  171 

Förslag till förordning 

Bilaga III – del 4 – punkt 4.5.1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4.5.1. Tillverkaren ska anbringa CE-

märkningen och de påskrifter som anges i 

bilaga IV och, under ansvar av det anmälda 

organ som avses i punkt 4.3.1, organets 

identifikationsnummer på varje enskild 

anordning som överensstämmer med typen 

enligt beskrivningen i EU-typintyget och 

uppfyller de tillämpliga kraven i denna 

förordning. 

4.5.1. Tillverkaren ska anbringa CE-

märkningen och de påskrifter som anges i 

bilaga IV och, under ansvar av det anmälda 

organ som avses i punkt 4.3.1, organets 

identifikationsnummer på varje enskild 

anordning och varje enskilt tillbehör som 

överensstämmer med typen enligt 

beskrivningen i EU-typintyget och 

uppfyller de tillämpliga kraven i denna 

förordning. 

 

Ändringsförslag  172 

Förslag till förordning 

Bilaga III – del 4 – punkt 4.5.2 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4.5.2. Tillverkaren ska upprätta en skriftlig 

EU-försäkran om överensstämmelse för 

varje anordningsmodell och kunna 

uppvisa den för de nationella 

myndigheterna under en period på tio år 

efter det att anordningen har släppts ut på 

marknaden. I EU-försäkran om 

överensstämmelse ska det anges för vilken 

anordningsmodell den har upprättats. 

4.5.2. Tillverkaren ska upprätta en skriftlig 

EU-försäkran om överensstämmelse för 

varje anordnings- eller tillbehörsmodell 

och kunna uppvisa den för de nationella 

myndigheterna under en period på tio år 

efter det att anordningen eller tillbehöret 

har släppts ut på marknaden. I EU-

försäkran om överensstämmelse ska det 

anges för vilken anordnings- eller 

tillbehörsmodell den har upprättats. 

 

Ändringsförslag  173 

Förslag till förordning 

Bilaga III – del 4 – punkt 4.6 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4.6. Intyg om överensstämmelse för 

tillbehör 

utgår 

4.6.1. Tillverkaren ska anbringa de 

påskrifter som anges i punkt 3 i bilaga IV 

och, under ansvar av det anmälda organ 

som avses i punkt 4.3.1, organets 

identifikationsnummer på varje enskilt 

tillbehör som överensstämmer med typen 

enligt beskrivningen i EU-typintyget och 

uppfyller de tillämpliga kraven i denna 

förordning. 

 

4.6.2. Tillverkaren ska upprätta ett 

skriftligt intyg om överensstämmelse för 

tillbehör för varje tillbehörsmodell och 

kunna uppvisa det för de nationella 

myndigheterna under en period på tio år 

efter det att tillbehöret har släppts ut på 

marknaden. I intyget om 

överensstämmelse för tillbehör ska det 

anges för vilken tillbehörsmodell det har 

upprättats och intyget ska medfölja 

tillbehöret. 

 

Motivering 

Tillbehör kommer att CE-märkas – därmed behövs inte längre något intyg om 

överensstämmelse för tillbehör. 

 

Ändringsförslag  174 

Förslag till förordning 

Bilaga III – del 4 – punkt 4.8 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4.8. Varje anmält organ ska underrätta sina 

anmälande myndigheter om de 

godkännanden av kvalitetssystem som det 

har utfärdat eller återkallat och ska 

regelbundet eller på begäran se till att de 

anmälande myndigheterna har tillgång till 

förteckningen över de godkännanden av 

kvalitetssystem som det har vägrat att 

4.8. Varje anmält organ ska underrätta sin 

anmälande myndighet om de 

godkännanden av kvalitetssystem som det 

har utfärdat eller återkallat och ska 

regelbundet eller på begäran se till att den 

anmälande myndigheten har tillgång till 

förteckningen över de godkännanden av 

kvalitetssystem som det har vägrat att 
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godkänna, tillfälligt återkallat eller på 

annat sätt belagt med restriktioner. 

godkänna, tillfälligt återkallat eller på 

annat sätt belagt med restriktioner. 

 

Ändringsförslag  175 

Förslag till förordning 

Bilaga III – del 4 – punkt 4.8 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Varje anmält organ ska underrätta de 

övriga anmälda organen om de 

godkännanden av kvalitetssystem som det 

har utfärdat. Varje anmält organ ska 

underrätta de övriga anmälda organen 
om de godkännanden av kvalitetssystem 

som det har vägrat utfärda eller tillfälligt 

eller slutgiltigt återkallat och motivera sitt 

beslut. 

Varje anmält organ ska underrätta de 

övriga anmälda organen om de 

godkännanden av kvalitetssystem som det 

har avslagit, tillfälligt eller slutgiltigt 

återkallat eller på annat sätt belagt med 

restriktioner samt ange skälen till sitt 

beslut och, på begäran, om de 

godkännanden av kvalitetssäkringssystem 

som det har utfärdat. 

 

Ändringsförslag  176 

Förslag till förordning 

Bilaga III – del 4 – punkt 4.9 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Tillverkarens skyldigheter enligt 

punkterna 4.3.1 och 4.3.5, punkt 4.5 eller 

4.6 och punkt 4.7 får fullgöras, för dennes 

räkning och på dennes ansvar, av 

tillverkarens representant, förutsatt att 

dessa skyldigheter specificeras i 

fullmakten. 

Tillverkarens skyldigheter enligt punkt 

4.3.1, 4.3.5, 4.5 och 4.7 får fullgöras, för 

dennes räkning och på dennes ansvar, av 

tillverkarens representant, förutsatt att 

dessa skyldigheter specificeras i 

fullmakten. 

 

Ändringsförslag  177 

Förslag till förordning 

Bilaga III – del 5 – punkt 5.1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5.1. Överensstämmelse med typ som 

grundar sig på verifiering av anordningar 

eller tillbehör är den del av ett förfarande 

5.1. Överensstämmelse med typ som 

grundar sig på verifiering av anordningar 

eller tillbehör är den del av ett förfarande 
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för bedömning av överensstämmelse 

genom vilken tillverkaren fullgör 

skyldigheterna i punkterna 5.2 och 5.5.1 

och punkt 5.6 eller 5.7 samt säkerställer 

och försäkrar på eget ansvar att de berörda 

anordningarna eller tillbehören som har 

genomgått kontroll i enlighet med 

punkt 5.3 överensstämmer med typen 

enligt beskrivningen i EU-typintyget och 

uppfyller de tillämpliga kraven i denna 

förordning. 

för bedömning av överensstämmelse 

genom vilken tillverkaren fullgör 

skyldigheterna i punkt 5.2, 5.5.1 och 5.6 

samt säkerställer och försäkrar på eget 

ansvar att de berörda anordningarna eller 

tillbehören som har genomgått kontroll i 

enlighet med punkt 5.3 överensstämmer 

med typen enligt beskrivningen i EU-

typintyget och uppfyller de tillämpliga 

kraven i denna förordning. 

 

Ändringsförslag  178 

Förslag till förordning 

Bilaga III – del 5 – punkt 5.4.1 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5.4.1. Alla anordningar eller tillbehör ska 

undersökas var för sig och provningar i 

enlighet med relevanta harmoniserade 

standarder och/eller tekniska 

specifikationer, eller likvärdiga 

provningar, ska utföras för att fastställa om 

de överensstämmer med den godkända 

typen i EU-typintyget och med de 

tillämpliga kraven i denna förordning. 

5.4.1. Alla anordningar eller tillbehör ska 

undersökas var för sig och provningar i 

enlighet med relevanta harmoniserade 

standarder och/eller likvärdiga provningar 

i enlighet med andra relevanta tekniska 

specifikationer ska utföras för att fastställa 

om de överensstämmer med den godkända 

typen i EU-typintyget och med de 

tillämpliga kraven i denna förordning. 

 

Ändringsförslag  179 

Förslag till förordning 

Bilaga III – del 5 – punkt 5.5.2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5.5.2. Ett slumpmässigt urval ska göras ur 

varje parti i enlighet med kraven i denna 

förordning. Anordningarna eller tillbehören 

i urvalet ska undersökas var för sig och 

provningar i enlighet med relevanta 

harmoniserade standarder eller tekniska 

specifikationer, eller likvärdiga 

provningar, ska utföras för att fastställa om 

anordningarna eller tillbehören 

överensstämmer med de tillämpliga kraven 

5.5.2. Ett slumpmässigt urval ska göras ur 

varje parti i enlighet med kraven i denna 

förordning. Anordningarna eller tillbehören 

i urvalet ska undersökas var för sig och 

provningar i enlighet med relevanta 

harmoniserade standarder och/eller 

likvärdiga provningar i enlighet med 

andra relevanta tekniska specifikationer 

ska utföras för att fastställa om 

anordningarna eller tillbehören 
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i denna förordning så att man kan avgöra 

om partiet ska godkännas eller inte. Om det 

inte finns någon harmoniserad standard ska 

det berörda anmälda organet bestämma 

vilka provningar som ska utföras. 

överensstämmer med de tillämpliga kraven 

i denna förordning så att man kan avgöra 

om partiet ska godkännas eller inte. Om det 

inte finns någon harmoniserad standard ska 

det berörda anmälda organet bestämma 

vilka provningar som ska utföras. 

 

Ändringsförslag  180 

Förslag till förordning 

Bilaga 3 – del 5 – punkt 5.5.2a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 5.5.2a. Det anmälda organet ska tillämpa 

ett provningssystem med följande 

egenskaper: 

 – Kvalitetsnivå motsvarande 95 procents 

sannolikhet för godkännande, med icke-

överensstämmelse mellan 0,5 och 

1,5 procent. 

 – Kvalitetsgränsvärde motsvarande 

5 procents sannolikhet för godkännande, 

med icke-överensstämmelse mellan 5 och 

10 procent. 

 

Ändringsförslag  181 

Förslag till förordning 

Bilaga III – del 5 – punkt 5.6.1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5.6.1. Tillverkaren ska anbringa CE-

märkningen och de påskrifter som anges i 

bilaga IV och, under ansvar av det anmälda 

organ som avses i punkt 5.3, organets 

identifikationsnummer på varje enskild 

anordning som överensstämmer med typen 

enligt beskrivningen i EU-typintyget och 

uppfyller de tillämpliga kraven i denna 

förordning. 

5.6.1. Tillverkaren ska anbringa CE-

märkningen och de påskrifter som anges i 

bilaga IV och, under ansvar av det anmälda 

organ som avses i punkt 5.3, organets 

identifikationsnummer på varje enskild 

anordning eller varje enskilt tillbehör som 

överensstämmer med den godkända typen 

enligt beskrivningen i EU-typintyget och 

uppfyller de tillämpliga kraven i denna 

förordning. 
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Ändringsförslag  182 

Förslag till förordning 

Bilaga III – del 5 – punkt 5.6.2 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5.6.2. Tillverkaren ska upprätta en skriftlig 

EU-försäkran om överensstämmelse för 

varje anordningsmodell och kunna 

uppvisa den för de nationella 

myndigheterna under en period på tio år 

efter det att anordningen har släppts ut på 

marknaden. I EU-försäkran om 

överensstämmelse ska det anges för vilken 

anordningsmodell den har upprättats. 

5.6.2. Tillverkaren ska upprätta en skriftlig 

EU-försäkran om överensstämmelse för 

varje anordnings- eller tillbehörsmodell 

och kunna uppvisa den för de nationella 

myndigheterna under en period på tio år 

efter det att anordningen eller tillbehöret 

har släppts ut på marknaden. I EU-

försäkran om överensstämmelse ska det 

anges för vilken anordnings- eller 

tillbehörsmodell den har upprättats. 

 

Ändringsförslag  183 

Förslag till förordning 

Bilaga III – del 5 – punkt 5.6.2 – stycke 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Om det anmälda organ som avses i 

punkt 5.3 godkänner det och under dess 

ansvar, får tillverkaren också anbringa 

organets identifikationsnummer på 

anordningarna. 

Om det anmälda organ som avses i 

punkt 5.3 godkänner det och under dess 

ansvar, får tillverkaren också anbringa 

organets identifikationsnummer på 

anordningen eller tillbehöret. 

 

Ändringsförslag  184 

Förslag till förordning 

Bilaga III – del 5 – punkt 5.7 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5.7. Intyg om överensstämmelse för 

tillbehör 

utgår 

5.7.1. Tillverkaren ska anbringa de 

påskrifter som anges i punkt 3 i bilaga IV 

och, under ansvar av det anmälda organ 

som avses i punkt 5.3, organets 

identifikationsnummer på varje enskilt 

tillbehör som överensstämmer med typen 
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enligt beskrivningen i EU-typintyget och 

uppfyller de tillämpliga kraven i denna 

förordning. 

5.7.2. Tillverkaren ska upprätta ett 

skriftligt intyg om överensstämmelse för 

tillbehör för varje tillbehörsmodell och 

kunna uppvisa det för de nationella 

myndigheterna under en period på tio år 

efter det att tillbehöret har släppts ut på 

marknaden. I intyget om 

överensstämmelse för tillbehör ska det 

anges för vilken tillbehörsmodell det har 

upprättats och intyget ska medfölja 

tillbehöret. 

 

Om det anmälda organ som avses i punkt 

5.3 godkänner det och under dess ansvar, 

får tillverkaren också anbringa organets 

identifikationsnummer på tillbehören. 

 

Motivering 

Tillbehör kommer att CE-märkas – därmed behövs inte något intyg om överensstämmelse för 

tillbehör. 

 

Ändringsförslag  185 

Förslag till förordning 

Bilaga III – del 6 – punkt 6.2.1 – led d 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

d) En förteckning över de harmoniserade 

standarder och/eller andra relevanta 

tekniska specifikationer till vilka 

hänvisningar har offentliggjorts i 

Europeiska unionens officiella tidning och 

som följts helt eller delvis samt 

beskrivningar av de lösningar som har valts 

för att uppfylla de väsentliga kraven i 

denna förordning, när de harmoniserade 

standarderna inte har följts. När det gäller 

harmoniserade standarder som följts delvis 

ska det i den tekniska dokumentationen 

specificeras vilka delar som har tillämpats. 

d) En förteckning över de harmoniserade 

standarder som helt eller delvis har följts 

och till vilka hänvisningar har 

offentliggjorts i Europeiska unionens 

officiella tidning och, i de fall där de 

harmoniserade standarderna inte har 
följts, beskrivningar av de lösningar som 

har valts för att uppfylla de väsentliga 

kraven i denna förordning, inbegripet en 

förteckning över andra relevanta tekniska 

föreskrifter som följts. När det gäller 

harmoniserade standarder som följts delvis 

ska det i den tekniska dokumentationen 

specificeras vilka delar som har tillämpats. 
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Ändringsförslag  186 

Förslag till förordning 

Bilaga III – del 6 – punkt 6.2.1 – led g 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

g) Anvisningar för installation och 

användning. 

g) Anvisningar för installation och 

användning av anordningar. 

 

Ändringsförslag  187 

Förslag till förordning 

Bilaga III – del 6 – punkt 6.2.1 – led ga (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ga) Anvisningar för införlivande av 

tillbehör i en anordning eller för 

montering av tillbehör. 

 

Ändringsförslag  188 

Förslag till förordning 

Bilaga III – del 6 – punkt 6.2.2 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6.2.2. Konstruktionsdokumentationen ska 

i tillämpliga fall innehålla följande: 

6.2.2. Tillverkaren ska i tillämpliga fall 

sända det anmälda organet följande: 

 

Ändringsförslag  189 

Förslag till förordning 

Bilaga III – del 6 – punkt 6.2.2 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) Intyget om överensstämmelse för de 

tillbehör som är införlivade i anordningen. 

a) EU-försäkran om överensstämmelse för 

de tillbehör som är införlivade i 

anordningen. 
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Ändringsförslag  190 

Förslag till förordning 

Bilaga III – del 6 – punkt 6.4 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Ett anmält organ, som tillverkaren valt, ska 

utföra eller låta utföra undersökningar och 

provningar i enlighet med relevanta 

harmoniserade standarder och/eller 

tekniska specifikationer, eller likvärdiga 

provningar, för att kontrollera att 

anordningen uppfyller de tillämpliga 

kraven i denna förordning. Om det inte 

finns någon harmoniserad standard eller 

några tekniska specifikationer ska det 

berörda anmälda organet bestämma vilka 

provningar som ska utföras. 

Ett anmält organ, som tillverkaren valt, ska 

utföra eller låta utföra undersökningar och 

provningar i enlighet med relevanta 

harmoniserade standarder och/eller 

likvärdiga provningar i enlighet med 

andra relevanta tekniska specifikationer, 

för att kontrollera att anordningen uppfyller 

de tillämpliga kraven i denna förordning. 

Om det inte finns någon harmoniserad 

standard ska det berörda anmälda organet 

bestämma vilka provningar som ska 

utföras. 

 

Ändringsförslag  191 

Förslag till förordning 

Bilaga III – del 6 – punkt 6.4 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Om det anmälda organet bedömer det som 

nödvändigt kan undersökningar och 

provningar utföras efter installation av 

anordningen. 

Om det anmälda organet bedömer det som 

nödvändigt kan undersökningar och 

provningar utföras efter införlivande av 

tillbehöret, montering eller installation av 

anordningen. 

 

Ändringsförslag  192 

Förslag till förordning 

Bilaga III – del 6 – punkt 6.5.1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6.5.1. Tillverkaren ska anbringa CE-

märkningen och de påskrifter som anges i 

bilaga IV och, under ansvar av det 

anmälda organ som avses i punkt 6.4, 

organets identifikationsnummer på varje 

anordning som uppfyller de tillämpliga 

6.5.1. Tillverkaren ska anbringa CE-

märkningen och, under ansvar av det 

anmälda organ som avses i punkt 6,4, 

organets identifikationsnummer på varje 

anordning som uppfyller de tillämpliga 

kraven i denna förordning. 
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kraven i denna förordning. 

 

Ändringsförslag  193 

Förslag till förordning 

Bilaga IV – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Anordningen eller dess märkskylt ska 

bära CE-märket, enligt bilaga II till 

förordning (EG) nr 765/2008, följt av 

identifikationsnumret för det anmälda 

organ som medverkade i 

produktionskontrollen och det två sista 

siffrorna för det år då CE-märket 

anbringades. 

1. Anordningen, tillbehöret eller dess 

märkskylt ska bära CE-märket, enligt 

bilaga II till förordning (EG) nr 765/2008, 

följt av identifikationsnumret för det 

anmälda organ som medverkade i 

produktionskontrollen och det två sista 

siffrorna för det år då CE-märket 

anbringades. 

 

Ändringsförslag  194 

Förslag till förordning 

Bilaga V – punkt 1 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) Anordning/anordningsmodell (produkt-

, parti-, typ- eller serienummer). 

a) Anordning eller tillbehör/anordnings- 

eller tillbehörsmodell (produkt-, parti-, 

typ- eller serienummer). 

 

Ändringsförslag  195 

Förslag till förordning 

Bilaga V – punkt 1 – led d – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

d) Föremål för försäkran (identifiering av 

anordningen så att den kan spåras. När det 

är nödvändigt för identifieringen av 

anordningen kan en bild tas med): 

d) Föremål för försäkran (identifiering av 

anordningen eller tillbehöret så att de kan 

spåras. När det är nödvändigt för 

identifieringen av anordningen eller 

tillbehöret kan en bild tas med): 
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Ändringsförslag  196 

Förslag till förordning 

Bilaga V – punkt 1 – led d – led 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Beskrivning av anordningen. 1. Beskrivning av anordningen eller 

tillbehöret. 

 

Ändringsförslag  197 

Förslag till förordning 

Bilaga V – punkt 1 – led e 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

e) Föremålet för försäkran ovan 

överensstämmer med relevant 

unionslagstiftning om harmonisering: 

……………. (hänvisningar till andra 

unionsakter som har tillämpats): 

e) Föremålet för försäkran ovan 

överensstämmer med relevant 

unionslagstiftning om harmonisering: 

 

Ändringsförslag  198 

Förslag till förordning 

Bilaga V – punkt 1 – led f 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

f) Hänvisningar till de relevanta 

harmoniserade standarder som har använts 

eller hänvisningar till de specifikationer 

enligt vilka överensstämmelsen försäkras: 

f) Hänvisningar till de relevanta 

harmoniserade standarder som tillämpats 

eller hänvisningar till de andra tekniska 

specifikationer enligt vilka 

överensstämmelsen försäkras: 

 

Ändringsförslag  199 

Förslag till förordning 

Bilaga V – punkt 1 – led g 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

g) Det anmälda organet eller de anmälda 

organen … (namn, adress, nummer) ... har 

g) Det anmälda organet eller de anmälda 

organen … (namn, adress, nummer) ... har 
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utfört … (beskrivning av åtgärden) ... och 

utfärdat intyget/intygen: … 

utfört … (beskrivning av åtgärden) ... och 

utfärdat intyget/intygen: … (närmare 

uppgifter, inklusive datum, och i 

förekommande fall uppgift om 

giltighetstid och giltighetsvillkor). 

 

Ändringsförslag  200 

Förslag till förordning 

Bilaga V – punkt 1 – led ga (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ga) För tillbehör: instruktioner för hur 

tillbehöret bör införlivas i en anordning 

eller sättas samman för att utgöra en 

sådan anordning för att bidra till 

överensstämmelsen med de väsentliga 

kraven för färdiga anordningar. 

 

Ändringsförslag  201 

Förslag till förordning 

Bilaga V – punkt 1 – led ha (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ha) För tillbehör: instruktioner för hur 

tillbehöret bör införlivas i en anordning 

eller sättas samman för att utgöra en 

sådan anordning för att bidra till 

överensstämmelsen med de väsentliga 

kraven för färdiga anordningar. 

 

Ändringsförslag  202 

Förslag till förordning 

Bilaga VI 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

[...] utgår 
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Motivering 

Tillbehör kommer att CE-märkas – därmed behövs inte något intyg om överensstämmelse för 

tillbehör. 
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MOTIVERING 

Allmänna kommentarer 

Föredraganden stöder förslaget till förordning om anordningar för förbränning av gasformiga 

bränslen, som syftar till att ersätta direktiv 2009/142/EG. Detta direktiv är ett exempel på 

harmoniserad unionslagstiftning som ska säkra den fria rörligheten för gasanordningar. 

Genom direktivet har ett stort steg tagits mot fullbordandet av en fungerande inre marknad, 

och det harmoniserar villkoren för utsläppande på marknaden och ibruktagande av 

anordningar för förbränning av gasformiga bränslen som omfattas av direktivet när det gäller 

gassäkerhetsrisker och rationell energianvändning. I direktiv 2009/142/EG fastställs de 

väsentliga krav som anordningar för förbränning av gasformiga bränslen måste uppfylla för 

att få tillhandahållas på EU-marknaden. 

Gassektorn spelar en viktig roll i EU:s ekonomi och sysselsätter 476 000 personer bara i 

gasanordningssektorn. Gasanordningar omfattar ett stort antal olika produkter, från enkla 

bärbara gasolkök till varmvattenberedare för stora byggnader. För närvarande finns det 

470 miljoner gasanordningar i EU och antalet ökar – årligen säljs fler än 309 miljoner enheter. 

Rättsligt instrument 

Föredraganden är övertygad om att bytet av rättsligt instrument från direktiv till förordning 

ligger i linje med det allmänna politiska åtagandet att sträva efter bättre lagstiftning och 

förenkla regelverket. Den föreslagna förordningen grundar sig på artikel 114 i fördraget och 

syftar till att säkerställa en välfungerande inre marknad för gasanordningar. Den innehåller 

tydliga och detaljerade regler som börjar gälla på ett enhetligt sätt och vid samma tidpunkt 

inom hela unionen. I enlighet med principerna om fullständig harmonisering får 

medlemsstaterna inte införa strängare eller ytterligare krav i den nationella lagstiftningen för 

utsläppande av gasanordningar på marknaden. I synnerhet måste de obligatoriska väsentliga 

kraven och förfarandena för bedömning av överensstämmelse som ska följas av tillverkarna 

vara identiska i alla medlemsstater. 

Detsamma gäller de bestämmelser som har införts som en följd av anpassningen till beslut om 

den nya lagstiftningsramen. Dessa bestämmelser är tydliga och tillräckligt noggrant 

definierade för att kunna användas direkt av de berörda aktörerna. Medlemsstaternas 

skyldigheter, exempelvis skyldigheten att bedöma, utse och anmäla organen för bedömning av 

överensstämmelse, ska under alla omständigheter inte införlivas som sådana i den nationella 

lagstiftningen utan genomföras av medlemsstaterna genom nödvändiga reglerande och 

administrativa åtgärder. Detta kommer inte att förändras när de aktuella skyldigheterna 

fastställs i en förordning.  

Medlemsstaterna har följaktligen nästan inget av den flexibilitet som införandet av ett direktiv 

i den nationella lagstiftningen kan innebära. Valet av en förordning kommer dock att låta dem 

slippa de kostnader som införlivandet ett direktiv innebär. Med en förordning undviker man 

dessutom risken för ojämnt införlivande, som kan leda till olika grader av skydd och 

snedvrida den inre marknaden. I detta avseende vill föredraganden påpeka att frågan om 

ojämnt införlivande pekades ut som ett problem i rapporten om genomförandet av direktiv 

2000/9/EG.  
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Förenlighet med den nya lagstiftningsramen 

Föredraganden stöder anpassningen av bestämmelserna till varupaketet, som antogs 2008, och 

i synnerhet till beslut (EG) nr 768/2008 om en gemensam ram för saluföring av produkter. 

Den ram som fastställs genom detta beslut består av bestämmelser som används allmänt i 

produktlagstiftningen i EU. Föredraganden önskar fortsätta utskottets arbete efter antagandet 

av de nio förslag som tillsammans bildar ”anpassningspaketet”. I detta avseende strävar 

förslaget till betänkande efter att där så är möjligt respektera den ordalydelse som 

medlagstiftarna kom överens om under den föregående valperioden. Efter noggranna analyser 

av förslaget och en uttömmande jämförelse med förslagen i anpassningspaketet föreslår 

föredraganden ett flertal ändringar som syftar till att anpassa texten till den nya 

lagstiftningsramen.  

Förslaget tar också hänsyn till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012 

om europeisk standardisering. 

Marknadskontroll 

Ursprungligen var det tänkt att bestämmelserna om marknadskontroll av anordningar för 

förbränning av gasformiga bränslen skulle finnas med i den nya förordningen om 

marknadskontroll (förslag till förordning av den 13 februari 2013 (COM(2013)0075)). 

Eftersom det förslaget med största sannolikhet inte kommer att antas i tid måste dock 

särskilda regler för marknadskontroll infogas. Föredraganden ställer sig därför positiv till att 

införa ett nytt kapitel IVa (artiklarna 35, 35a–35e) om marknadskontroll i unionen, kontroll av 

anordningar som förs in på unionsmarknaden och unionsförfarande i fråga om 

skyddsåtgärder, som anpassas efter artiklarna R30–R34 i beslut (EG) nr 768/2008. 

Förenlighet med unionens politik och mål på andra områden 

Initiativet är i linje med inremarknadsakten, där det betonas att konsumenternas förtroende för 

att produkterna på den inre marknaden håller god kvalitet måste säkerställas samt att 

marknadskontrollen behöver förbättras. Det är förenligt med unionens energipolitik, eftersom 

det inte påverkar tillämpningen och genomförandet av unionens lagstiftning om 

energieffektivitet och förnybar energi. Det kompletterar och är förenligt med unionens politik 

i fråga om energiförsörjning och energieffektivitet genom att det inte omfattar de områden där 

särskilda unionsakter är tillämpliga. Vidare stöder det kommissionens strategi för bättre 

lagstiftning och ett förenklat regelverk. 

Förslagets räckvidd 

I kommissionens konsekvensbedömning framhölls att det, trots att direktiv 2009/142/EG 

fungerade väl, rådde bred enighet om att det behövde förbättras, dock inom samma 

tillämpningsområde. De frågor som togs upp rörde framför allt en förenkling av EU:s 

regelverk på området för gasanordningar och tillbehör, genom förtydligande och anpassning 

av befintliga bestämmelser.  

Föredraganden anser att den föreslagna förordningstexten tar itu med de flesta av 

ovannämnda frågor. Föredraganden har emellertid föreslagit några ändringar för att förbättra 

texten i fråga om konsumentsäkerheten och lagt till ändringar om försiktighetsåtgärder som 
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bör övervägas för att undvika att människor förgiftas av kolmonoxid, som är den vanligaste 

dödsorsaken i Europa när det gäller gasanordningar.  

Tillbehör 

Förslaget innehåller de typiska bestämmelserna för produktrelaterad unionslagstiftning om 

harmonisering och där fastställs skyldigheterna för de relevanta ekonomiska aktörerna 

(tillverkare, tillverkares representanter, importörer och distributörer) i enlighet med beslut 

nr 768/2008/EG. Enligt direktiv 2009/142/EG ska tillbehör inte bära CE-märke.  

Föredraganden anser emellertid att tillbehör bör uppfylla de väsentliga kraven så att de på ett 

korrekt sätt uppfyller sitt avsedda syfte när de införlivas i en anordning eller sätts ihop till en 

sådan anordning. För att förenkla och undvika förvirring och missförstånd för tillverkare som 

ska uppfylla sina skyldigheter bör även tillbehör CE-märkas. I hela texten har nödvändiga 

ändringar gjorts för att i förekommande fall anpassa den efter förordning (EG) nr 768/2008 

om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter. 

Föredraganden anser också att en kopia av EU-försäkran om överensstämmelse måste 

medfölja varje anordning och/eller tillbehör.  
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