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Ändringsförslag 28
Christel Schaldemose

Förslag till direktiv
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) Det är nödvändigt att fastställa 
övergångsbestämmelser om att produkter
som redan har släppts ut på marknaden i 
enlighet med direktiv 94/9/EG ska få 
tillhandahållas på marknaden och tas i 
bruk.

(37) Tillverkarna och importörerna 
behöver få rimlig, men begränsad, tid att 
utöva gällande rättigheter enligt 
nationella regler innan de nationella 
regler som införlivar detta direktiv börjar 
gälla, för att t.ex. sälja lager av redan 
tillverkade produkter. Det är nödvändigt 
att fastställa övergångsbestämmelser om att 
produkter som redan har släppts ut på 
marknaden i enlighet med direktiv 94/9/EG 
ska få tillhandahållas på marknaden och tas 
i bruk.

Or. en

Ändringsförslag 29
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) teknisk specifikation: dokument där 
det fastställs vilka tekniska krav som en 
produkt, process eller tjänst ska uppfylla,

(17) teknisk specifikation: dokument där 
det fastställs vilka tekniska krav som en 
produkt eller process ska uppfylla,

Or. en

Ändringsförslag 30
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 21
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) bedömning av överensstämmelse:
process där det visas huruvida de 
grundläggande hälso- och säkerhetskraven 
för en produkt, en process, en tjänst eller 
ett system har uppfyllts,

(21) bedömning av överensstämmelse:
process där det visas huruvida de 
grundläggande hälso- och säkerhetskraven 
för en produkt, en process eller ett system 
har uppfyllts,

Or. en

Ändringsförslag 31
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tillverkarna ska, när de släpper ut 
produkter på marknaden, se till att de har 
konstruerats och tillverkats i enlighet med 
de grundläggande hälso- och 
säkerhetskraven i bilaga II.

1. Tillverkarna ska, när de släpper ut 
produkter på marknaden eller 
tillhandahåller dem för ibruktagande, se 
till att de har konstruerats och tillverkats i 
enlighet med de grundläggande hälso- och 
säkerhetskraven i bilaga II.

Or. en

Ändringsförslag 32
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Tillverkarna ska ange namn och en 
kontaktadress på produkten eller, om detta 
inte är möjligt, på förpackningen eller i ett 
medföljande dokument. Den angivna 
adressen ska gå till en enda kontaktpunkt 
där tillverkaren kan kontaktas.

6. Tillverkarna ska ange namn, sin 
registrerade handelsbeteckning eller sitt 
registrerade varumärke och sin 
webbadress på ett språk som lätt kan 
förstås av slutanvändarna och 
marknadsövervakningsmyndigheterna,
och en kontaktadress på produkten eller, 
om detta inte är möjligt, på förpackningen 
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eller i ett medföljande dokument. Den 
angivna adressen ska gå till en enda 
kontaktpunkt där tillverkaren kan 
kontaktas. Den angivna adressen ska gå till 
en enda kontaktpunkt där tillverkaren kan 
kontaktas.

Or. en

Ändringsförslag 33
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Innan importörerna släpper ut en produkt 
på marknaden ska de se till att tillverkaren 
har utfört bedömningen av 
överensstämmelse. De ska se till att 
tillverkaren har upprättat den tekniska 
dokumentationen, att produkten är försedd 
med CE-märkning och det särskilda 
explosionsskyddsmärket och åtföljs av 
erforderliga dokument samt att tillverkaren 
har uppfyllt kraven i artikel 6.5 och 6.6.

2. Innan importörerna släpper ut en produkt 
på marknaden eller tillhandahåller den för 
ibruktagande, ska de se till att tillverkaren 
har utfört bedömningen av 
överensstämmelse. De ska se till att 
tillverkaren har upprättat den tekniska 
dokumentationen, att produkten är försedd 
med CE-märkning och det särskilda 
explosionsskyddsmärket och åtföljs av 
erforderliga dokument samt att tillverkaren 
har uppfyllt kraven i artikel 6.5 och 6.6.

Or. en

Ändringsförslag 34
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Importörerna ska ange namn och en 
kontaktadress på produkten eller, om detta 
inte är möjligt, på förpackningen eller i ett 
medföljande dokument.

3. Importörerna ska ange namn, sin 
registrerade handelsbeteckning eller sitt 
registrerade varumärke och sin 
webbadress på ett språk som lätt kan 
förstås av slutanvändarna och 
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marknadsövervakningsmyndigheterna,
och en kontaktadress på produkten eller, 
om detta inte är möjligt, på förpackningen 
eller i ett medföljande dokument. Den 
angivna adressen ska gå till en enda 
kontaktpunkt där tillverkaren kan 
kontaktas.

Or. en

Ändringsförslag 35
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Artikel 11 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De ekonomiska aktörerna ska på begäran 
identifiera följande aktörer för 
marknadskontrollmyndigheterna i minst tio 
år efter att produkten har släppts ut på 
marknaden:

De ekonomiska aktörerna ska på begäran 
ange följande aktörer för 
marknadskontrollmyndigheterna i tio år 
efter att produkten har släppts ut på 
marknaden:

Or. en

Ändringsförslag 36
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. EU-försäkran om överensstämmelse ska 
utformas i enlighet med mallen i bilaga III 
till beslut nr 768/2008/EG, innehålla de 
uppgifter som anges i de berörda 
förfarandena för bedömning av 
överensstämmelse i bilagorna III–IX till 
detta direktiv och regelbundet uppdateras.
Den ska översättas till det eller de språk 
som krävs av den medlemsstat där 
produkten tillhandahålls på marknaden.

2. EU-försäkran om överensstämmelse ska 
utformas i enlighet med mallen i bilaga III 
till beslut nr 768/2008/EG, innehålla de 
uppgifter som anges i de berörda 
förfarandena för bedömning av 
överensstämmelse i bilagorna III–IX till 
detta direktiv och regelbundet uppdateras.
Den kan på begäran översättas till det eller 
de språk som krävs av den medlemsstat där 
produkten tillhandahålls på marknaden.
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Or. en

Ändringsförslag 37
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna får besluta att den 
bedömning och kontroll som avses i 
punkt 1 ska utföras av ett nationellt 
ackrediteringsorgan i den betydelse som 
anges i och i enlighet med förordning (EG) 
nr 765/2008.

2. Den bedömning och kontroll som avses i 
punkt 1 ska utföras av ett nationellt 
ackrediteringsorgan i den betydelse som 
anges i och i enlighet med förordning (EG) 
nr 765/2008.

Or. fr

Motivering

Av hänsyn till certifieringens tillförlitlighet och opartiskhet och därmed till säkerheten bör det 
vara ett krav att organen för bedömning av överensstämmelse ackrediteras av myndigheterna 
och de får under inga omständigheter vara en näringslivsorganisation eller en 
branschorganisation.

Ändringsförslag 38
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta organ får vara ett organ som hör till 
en näringslivsorganisation eller 
branschorganisation som företräder 
företag som är involverade i konstruktion, 
tillverkning, leverans, installation, 
användning eller underhåll av de 
produkter som det bedömer, förutsatt att 
det kan styrkas att organet är oberoende 
och att det inte finns några 
intressekonflikter.

utgår
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Or. fr

Motivering

Av hänsyn till certifieringens tillförlitlighet och opartiskhet och därmed till säkerheten bör det 
vara ett krav att organen för bedömning av överensstämmelse ackrediteras av myndigheterna 
och de får under inga omständigheter vara en näringslivsorganisation eller en 
branschorganisation.

Ändringsförslag 39
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Ett organ för bedömning av 
överensstämmelse, dess högsta ledning och 
den personal som ansvarar för 
bedömningen av överensstämmelse får inte 
utgöras av den som konstruerar, tillverkar, 
levererar, installerar, köper, äger, använder 
eller underhåller de produkter som bedöms
och inte heller av den som företräder någon 
av dessa parter. Detta ska inte hindra att 
bedömda produkter som är nödvändiga för 
verksamheten inom organet för bedömning 
av överensstämmelse används eller att 
produkterna används för personligt bruk.

4. Ett organ för bedömning av 
överensstämmelse, dess högsta ledning och 
den personal som ansvarar för att 
bedömningen av överensstämmelse görs 
får inte utgöras av den som konstruerar, 
tillverkar, levererar, installerar, köper, äger, 
använder eller underhåller de produkter 
som omfattas av detta direktiv och inte 
heller av den som företräder någon av 
dessa parter. Detta ska inte hindra att 
bedömda produkter som är nödvändiga för 
verksamheten inom organet för bedömning 
av överensstämmelse används eller att 
produkterna används för personligt bruk.

Or. fr

Motivering

Av hänsyn till certifieringens tillförlitlighet och opartiskhet och därmed till säkerheten bör det 
vara ett krav att organen för bedömning av överensstämmelse ackrediteras av myndigheterna 
och de får under inga omständigheter vara en näringslivsorganisation eller en 
branschorganisation.

Ändringsförslag 40
Bernadette Vergnaud
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Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett organ för bedömning av 
överensstämmelse, dess högsta ledning och 
bedömningspersonal får varken delta direkt 
i konstruktion, tillverkning, 
marknadsföring, installation, användning 
eller underhåll av dessa produkter eller 
företräda parter som bedriver sådan 
verksamhet. De får inte delta i någon 
verksamhet som kan påverka deras 
objektivitet och integritet i samband med 
den bedömning av överensstämmelse för 
vilken de har anmälts. Detta ska framför 
allt gälla konsulttjänster.

Ett organ för bedömning av 
överensstämmelse, dess ledning och 
bedömningspersonal får varken delta direkt 
i konstruktion, tillverkning, 
marknadsföring, installation, användning 
eller underhåll av de produkter som 
omfattas av detta direktiv eller företräda 
parter som bedriver sådan verksamhet. De 
får inte delta i någon verksamhet som kan 
påverka deras objektivitet och integritet i 
samband med den bedömning av 
överensstämmelse för vilken de har 
anmälts. Detta ska framför allt gälla 
konsulttjänster.

Or. fr

Motivering

Av hänsyn till certifieringens tillförlitlighet och opartiskhet och därmed till säkerheten bör det 
vara ett krav att organen för bedömning av överensstämmelse ackrediteras av myndigheterna 
och de får under inga omständigheter vara en näringslivsorganisation eller en 
branschorganisation.

Ändringsförslag 41
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ansökan ska åtföljas av en beskrivning 
av de bedömningar av överensstämmelse, 
den eller de moduler för bedömning av 
överensstämmelse och den eller de 
produkter som organet anser sig ha 
kompetens för samt ett ackrediteringsintyg, 
om det finns ett sådant, som utfärdats av 
ett nationellt ackrediteringsorgan och där 
det intygas att organet för bedömning av 

2. Ansökan ska åtföljas av en beskrivning 
av de bedömningar av överensstämmelse, 
den eller de moduler för bedömning av 
överensstämmelse och den eller de 
produkter som organet anser sig ha 
kompetens för samt ett ackrediteringsintyg 
som utfärdats av ett nationellt 
ackrediteringsorgan och där det intygas att 
organet för bedömning av 
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överensstämmelse uppfyller kraven i 
artikel 21.

överensstämmelse uppfyller kraven i 
artikel 21.

Or. fr

Motivering

Av hänsyn till certifieringens tillförlitlighet och opartiskhet och därmed till säkerheten bör det 
vara ett krav att organen för bedömning av överensstämmelse ackrediteras av myndigheterna 
och de får under inga omständigheter vara en näringslivsorganisation eller en 
branschorganisation.

Ändringsförslag 42
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om organet för bedömning av 
överensstämmelse inte kan uppvisa något 
ackrediteringsintyg ska det ge den 
anmälande myndigheten alla underlag 
som krävs för kontroll, erkännande och 
regelbunden tillsyn av att det uppfyller 
kraven i artikel 21.

utgår

Or. fr

Motivering

Av hänsyn till certifieringens tillförlitlighet och opartiskhet och därmed till säkerheten bör det 
vara ett krav att organen för bedömning av överensstämmelse ackrediteras av myndigheterna 
och de får under inga omständigheter vara en näringslivsorganisation eller en 
branschorganisation.

Ändringsförslag 43
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om en anmälan inte grundar sig på ett 
sådant ackrediteringsintyg som avses i 
artikel 24 ska den anmälande 
myndigheten ge kommissionen och de 
andra medlemsstaterna de skriftliga 
underlag som styrker att organet för 
bedömning av överensstämmelse har 
erforderlig kompetens och att de system 
som behövs för att se till att organet 
övervakas regelbundet och fortsätter att 
uppfylla kraven i artikel 21 har inrättats.

utgår

Or. fr

Motivering

Av hänsyn till certifieringens tillförlitlighet och opartiskhet och därmed till säkerheten bör det 
vara ett krav att organen för bedömning av överensstämmelse ackrediteras av myndigheterna 
och de får under inga omständigheter vara en näringslivsorganisation eller en 
branschorganisation.

Ändringsförslag 44
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om en anmälan inte grundar sig på ett 
sådant ackrediteringsintyg som avses i 
artikel 24 ska den anmälande myndigheten 
ge kommissionen och de andra 
medlemsstaterna de skriftliga underlag som 
styrker att organet för bedömning av 
överensstämmelse har erforderlig 
kompetens och att de system som behövs 
för att se till att organet övervakas 
regelbundet och fortsätter att uppfylla 
kraven i artikel 21 har inrättats.

4. Om en anmälan inte grundar sig på ett 
sådant ackrediteringsintyg som avses i 
artikel 24.2 ska den anmälande 
myndigheten ge kommissionen och de 
andra medlemsstaterna de skriftliga 
underlag som styrker att organet för 
bedömning av överensstämmelse har 
erforderlig kompetens och att de system 
som behövs för att se till att organet 
övervakas regelbundet och fortsätter att 
uppfylla kraven i artikel 21 har inrättats.

Or. en
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Ändringsförslag 45
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Det berörda organet får bedriva 
verksamhet som anmält organ endast om 
kommissionen eller de andra 
medlemsstaterna inte har rest invändningar 
inom två veckor efter anmälan, i de fall då 
ett ackrediteringsintyg används, eller 
inom två månader efter anmälan, i de fall 
då ingen ackreditering används.

5. Det berörda organet får endast utföra ett 
anmält organs uppgifter om inte 
kommissionen eller de andra 
medlemsstaterna reser några invändningar 
mot detta inom två veckor efter anmälan.

Or. fr

Motivering

Av hänsyn till certifieringens tillförlitlighet och opartiskhet och därmed till säkerheten bör det 
vara ett krav att organen för bedömning av överensstämmelse ackrediteras av myndigheterna 
och de får under inga omständigheter vara en näringslivsorganisation eller en 
branschorganisation.

Ändringsförslag 46
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Artikel 35 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om den berörda ekonomiska aktören 
inte vidtar lämpliga korrigerande åtgärder 
inom den tid som avses i punkt 1 andra 
stycket, ska 
marknadskontrollmyndigheterna vidta alla 
lämpliga tillfälliga åtgärder för att förbjuda 
eller begränsa tillhandahållandet av 
produkten på sin nationella marknad, dra 
tillbaka produkten från den marknaden 
eller återkalla den.

(Berör inte den svenska versionen.) 
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Or. en

Ändringsförslag 47
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Artikel 35 – punkt 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Produkten uppfyller inte kraven med 
avseende på människors hälsa eller 
säkerhet eller andra aspekter av skydd i 
allmänhetens intresse som omfattas av 
detta direktiv.

(a) Produkten uppfyller inte kraven med 
avseende på människors hälsa eller 
säkerhet eller andra aspekter av skydd i 
allmänhetens intresse som omfattas av 
detta direktiv eller

Or. en

Ändringsförslag 48
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Artikel 35 – punkt 5 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) De harmoniserade standarder som avses 
i bilaga II och utgör underlag för 
presumtion om överensstämmelse är 
bristfälliga.

(b) de harmoniserade standarder som avses 
i artikel 12 och utgör underlag för 
presumtion om överensstämmelse är 
bristfälliga.

Or. en

Ändringsförslag 49
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Artikel 35 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Om varken en medlemsstat eller 7. Om varken en medlemsstat eller 
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kommissionen inom två månader efter 
mottagandet av den information som avses 
i punkt 4 har rest invändningar mot en 
tillfällig åtgärd som vidtagits av en 
medlemsstat ska åtgärden anses vara 
berättigad.

kommissionen inom tre månader efter 
mottagandet av den information som avses 
i punkt 4 har rest invändningar mot en 
tillfällig åtgärd som vidtagits av en 
medlemsstat ska åtgärden anses vara 
berättigad.

Or. en

Ändringsförslag 50
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 41 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska senast den [insert 
date: 2 years after adoption] anta och 
offentliggöra de lagar och andra 
författningar som är nödvändiga för att 
följa artikel 2.2 och 2.10–2.26, artikel 3, 
artiklarna 5–40 och bilagorna III–IX. De 
ska till kommissionen genast överlämna 
texten till dessa bestämmelser tillsammans 
med en jämförelsetabell över dessa 
bestämmelser och detta direktiv.

1. Medlemsstaterna ska senast den [insert 
date: 3 years after adoption] anta och 
offentliggöra de lagar och andra 
författningar som är nödvändiga för att 
följa artikel 2.2 och 2.10–2.26, artikel 3, 
artiklarna 5–40 och bilagorna III–IX. De 
ska till kommissionen genast överlämna 
texten till dessa bestämmelser tillsammans 
med en jämförelsetabell över dessa 
bestämmelser och detta direktiv.

Or. en


