
AM\904346SV.doc PE491.131v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

2011/0353(COD)

7.6.2012

ÄNDRINGSFÖRSLAG
26 - 57

Förslag till betänkande
Zuzana Roithová
(PE488.064v01)

Harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på 
marknaden av mätinstrument (omarbetning)

Förslag till direktiv
(COM(2011)0769 – C7-0422/2011 – 2011/0353(COD))



PE491.131v01-00 2/18 AM\904346SV.doc

SV

AM_Com_LegReport



AM\904346SV.doc 3/18 PE491.131v01-00

SV

Ändringsförslag 26
Christel Schaldemose

Förslag till direktiv
Skäl 46

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(46) Det är nödvändigt att fastställa 
övergångsbestämmelser om att 
mätinstrument som redan har släppts ut på 
marknaden i enlighet med 
direktiv 2004/22/EG ska få tillhandahållas 
på marknaden och tas i bruk.

(46) Tillverkarna och importörerna 
behöver få rimlig men begränsad tid att 
utöva de rättigheter som de omfattas av 
enligt nationella regler innan de 
nationella regler som införlivar detta 
direktiv börjar gälla, t.ex. i syfte att sälja 
lager av redan tillverkade produkter. Det 
är nödvändigt att fastställa 
övergångsbestämmelser om att 
mätinstrument som redan har släppts ut på 
marknaden i enlighet med 
direktiv 2004/22/EG ska få tillhandahållas 
på marknaden och tas i bruk.

Or. en

Ändringsförslag 27
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. underenhet: fysisk utrustning såsom den 
anges i de specifika bilagorna, som 
fungerar självständigt och som utgör ett 
mätinstrument tillsammans med andra 
underenheter med vilka den är kompatibel, 
eller ett mätinstrument med vilket den är 
kompatibel,

2. underenhet: fysisk utrustning såsom den 
anges i de instrumentspecifika bilagorna, 
som fungerar självständigt och som utgör 
ett mätinstrument tillsammans med andra 
underenheter med vilka den är kompatibel, 
eller ett mätinstrument med vilket den är 
kompatibel,

Or. en
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Ändringsförslag 28
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. ibruktagande: den första användningen 
av ett instrument avsett för slutanvändaren 
för de ändamål för vilka den är avsedd,

7. ibruktagande: den första användningen 
av ett mätinstrument avsett för 
slutanvändaren för de ändamål för vilka 
den är avsedd,

Or. en

Ändringsförslag 29
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Artikel 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det finns specifika bilagor med 
grundläggande krav för underenheter ska 
detta direktiv också tillämpas på sådana 
underenheter.

När det finns instrumentspecifika bilagor 
med grundläggande krav för underenheter 
ska detta direktiv också tillämpas på 
sådana underenheter.

Or. en

Ändringsförslag 30
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Artikel 6 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Grundläggande krav och bedömning av 
överensstämmelse

Grundläggande krav

Or. en
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Ändringsförslag 31
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Tillverkarna ska se till att 
mätinstrumenten är försedda med 
typnummer, partinummer, serienummer 
eller annan identifieringsmärkning eller, 
om detta inte är möjligt på grund av 
mätinstrumentens storlek eller art, se till att 
den erforderliga informationen lämnas på 
förpackningen eller i ett medföljande 
dokument.

5. Tillverkarna ska se till att 
mätinstrumenten är försedda med 
typnummer, partinummer, serienummer 
eller annan identifieringsmärkning eller, 
om detta inte är möjligt på grund av 
mätinstrumentens storlek eller art, se till att 
den erforderliga informationen lämnas på 
förpackningen eller i ett medföljande 
dokument i enlighet med punkt 9.2 i 
bilaga I.

Or. en

Ändringsförslag 32
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Tillverkarna ska ange namn, registrerat 
firmanamn eller registrerat varumärke och 
en kontaktadress på mätinstrumentet 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 på mätinstrumentet –
eller, om detta inte är möjligt, på 
förpackningen eller i ett medföljande 
dokument i enlighet med punkt 9.2 i 
bilaga I – ange namn, registrerat 
firmanamn eller registrerat varumärke, sin 
webbadress på ett språk som lätt kan 
förstås av slutanvändarna och 
marknadskontrollmyndigheterna och en 
kontaktadress. Den angivna adressen ska 
gå till en enda kontaktpunkt där 
tillverkaren kan kontaktas.

Or. en
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Ändringsförslag 33
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Tillverkarna ska se till att 
mätinstrumentet åtföljs av en 
bruksanvisning och information enligt 
punkt 9.3 i bilaga I på ett språk som lätt 
kan förstås av slutanvändarna och som 
bestämts av den berörda medlemsstaten.

7. Tillverkarna ska se till att 
mätinstrumentet åtföljs av en kopia av
EU-försäkran om överensstämmelse och
en bruksanvisning och information enligt 
punkt 9.3 i bilaga I på ett språk som lätt 
kan förstås av slutanvändarna och som 
bestämts av den berörda medlemsstaten.

Or. fr

Motivering

Här förtydligas skyldigheten att inge den EU-försäkran om överensstämmelse som anges i 
modulerna för bedömning av överensstämmelse. 

Ändringsförslag 34
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Importörerna ska ange namn, registrerat 
firmanamn eller registrerat varumärke och 
en kontaktadress på mätinstrumentet eller, 
om detta inte är möjligt, på förpackningen 
eller i ett medföljande dokument i enlighet 
med punkt 9.2 i bilaga I.

3. Importörerna ska på mätinstrumentet –
eller, om detta inte är möjligt, på 
förpackningen eller i ett medföljande 
dokument i enlighet med punkt 9.2 i 
bilaga I – ange namn, registrerat 
firmanamn eller registrerat varumärke och
sin webbadress på ett språk som lätt kan 
förstås av slutanvändarna och 
marknadskontrollmyndigheterna samt en 
kontaktadress.

Or. en
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Ändringsförslag 35
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Importörerna ska se till att 
mätinstrumentet åtföljs av en 
bruksanvisning och information enligt 
punkt 9.3 i bilaga I på ett språk som lätt 
kan förstås av slutanvändarna och som 
bestämts av den berörda medlemsstaten.

4. Importörerna ska se till att 
mätinstrumentet åtföljs av EU-försäkran 
om överensstämmelse och en 
bruksanvisning och information enligt 
punkt 9.3 i bilaga I på ett språk som lätt 
kan förstås av slutanvändarna och som 
bestämts av den berörda medlemsstaten.

Or. fr

Motivering

Här förtydligas skyldigheten att inge den EU-försäkran om överensstämmelse som anges i 
modulerna för bedömning av överensstämmelse. 

Ändringsförslag 36
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När ett normerande dokument 
uppfyller de krav som det omfattar och 
som föreskrivs i bilaga I och i de 
relevanta instrumentspecifika bilagorna 
får kommissionen

1. På begäran av en medlemsstat eller på 
eget initiativ ska kommissionen där så är 
lämpligt 

Or. en



PE491.131v01-00 8/18 AM\904346SV.doc

SV

Ändringsförslag 37
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i Europeiska unionens officiella tidning 
offentliggöra hänvisningar till det 
normerande dokumentet .

utgår

Or. en

Ändringsförslag 38
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) identifiera normerande dokument och i 
en förteckning ange de delar därav som 
uppfyller de krav som de täcker och som 
fastställs i bilaga I och i de relevanta 
instrumentspecifika bilagorna,

Or. en

Ändringsförslag 39
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) i Europeiska unionens officiella 
tidning offentliggöra en hänvisning till 
det normerande dokumentet.

Or. en
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Ändringsförslag 40
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 20 – 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 relevanta 
modulerna i bilaga II till detta direktiv och 
regelbundet uppdateras. Den ska översättas 
till det eller de språk som krävs av den 
medlemsstat där mätinstrumentet släpps ut 
eller 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 relevanta 
modulerna i bilaga II till detta direktiv och 
regelbundet uppdateras. Den kan på 
begäran översättas till det eller de språk 
som krävs av den medlemsstat där 
mätinstrumentet släpps ut eller 
tillhandahålls på marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 41
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Artikel 22 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De allmänna principer som fastställs i 
artikel 30 i förordning (EG) nr 765/2008 
ska i tillämpliga delar gälla den 
metrologiska tilläggsmärkningen.

Or. en
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Ändringsförslag 42
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 23 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Det ska vara förbjudet att på 
ett mätinstrument anbringa en märkning 
som kan vara vilseledande för 
tredje parter när det gäller den 
metrologiska tilläggsmärkningens 
betydelse och/eller form. Andra 
märkningar kan anbringas på ett 
mätinstrument, förutsatt att de inte 
minskar den metrologiska 
tilläggsmärkningens synlighet och 
läsbarhet.

Or. fr

Motivering

Skyddet för den metrologiska tilläggsmärkningen måste behållas, så att man undviker varje 
risk för att användarna förvirras eller vilseleds.

Ändringsförslag 43
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska anmäla till 
kommissionen och de andra 
medlemsstaterna vilka organ som fått i 
uppdrag att utföra bedömningar av 
överensstämmelse i enlighet med detta 
direktiv. Anmälan ska innehålla 
information om vilka slags mätinstrument 
respektive organ har utsetts för och, i 
tillämpliga fall, om de 
noggrannhetsklasser för 
mätinstrumenten, det mätområde, den 

1. Medlemsstaterna ska anmäla till 
kommissionen och de andra 
medlemsstaterna vilka organ som fått i 
uppdrag att utföra bedömningar av 
överensstämmelse i enlighet med detta 
direktiv.
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mätteknik och alla de övriga egenskaper 
hos mätinstrumenten som begränsar 
anmälans räckvidd.

Or. en

Ändringsförslag 44
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 25 – 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 enligt definitionen i
förordning (EG) nr 765/2008 och i enlighet 
med den förordningen.

Or. fr

Motivering

För att se till att intygen är tillförlitliga, opartiska och därmed säkra bör organen för 
bedömning av överensstämmelse alltid ackrediteras av myndigheterna och de bör aldrig 
utgöras av näringslivs- eller branschorganisationer.

Ändringsförslag 45
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 28 – 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 
mätinstrument som det bedömer, förutsatt 

utgår
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att det kan styrkas att organet är 
oberoende och att det inte finns några 
intressekonflikter.

Or. fr

Motivering

För att se till att intygen är tillförlitliga, opartiska och därmed säkra bör organen för 
bedömning av överensstämmelse alltid ackrediteras av myndigheterna och de bör aldrig 
utgöras av näringslivs- eller branschorganisationer.

Ändringsförslag 46
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 28 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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
mätinstrument som bedöms och inte heller 
av den som företräder någon av dessa 
parter. Detta ska inte hindra användning av 
bedömda mätinstrument som är 
nödvändiga för verksamheten inom organet 
för bedömning av överensstämmelse eller 
användning av mätinstrumenten 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 mätinstrument 
och inte heller av den som företräder någon 
av dessa parter. Detta ska inte hindra 
användning av bedömda mätinstrument 
som är nödvändiga för verksamheten inom 
organet för bedömning av 
överensstämmelse eller användning av 
mätinstrumenten för personligt bruk.

Or. fr

Motivering

För att se till att intygen är tillförlitliga, opartiska och därmed säkra bör organen för 
bedömning av överensstämmelse alltid ackrediteras av myndigheterna och de bör aldrig 
utgöras av näringslivs- eller branschorganisationer.
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Ändringsförslag 47
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 28 – 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 mätinstrument 
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 högsta ledning och 
bedömningspersonal får varken delta direkt 
i konstruktion, tillverkning, 
marknadsföring, installation, användning 
eller underhåll av mätinstrument 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

För att se till att intygen är tillförlitliga, opartiska och därmed säkra bör organen för 
bedömning av överensstämmelse alltid ackrediteras av myndigheterna och de bör aldrig 
utgöras av näringslivs- eller branschorganisationer.

Ändringsförslag 48
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 31 – 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 det eller de 
mätinstrument som organet anser sig ha 
kompetens för samt ett ackrediteringsintyg, 
om det finns ett sådant, som utfärdats av 
ett nationellt ackrediteringsorgan och där 

2. Ansökan ska åtföljas av en beskrivning 
av de bedömningar av överensstämmelse, 
den eller de moduler för bedömning av 
överensstämmelse och det eller de 
mätinstrument som organet anser sig ha 
kompetens för samt ett ackrediteringsintyg, 
som utfärdats av ett nationellt 
ackrediteringsorgan och där det intygas att 
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det intygas att organet för bedömning av 
överensstämmelse uppfyller kraven i 
artikel 28.

organet för bedömning av 
överensstämmelse uppfyller kraven i 
artikel 28.

Or. fr

Motivering

För att se till att intygen är tillförlitliga, opartiska och därmed säkra bör organen för 
bedömning av överensstämmelse alltid ackrediteras av myndigheterna och de bör aldrig 
utgöras av näringslivs- eller branschorganisationer.

Ändringsförslag 49
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 31 – 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 28.

utgår

Or. fr

Motivering

För att se till att intygen är tillförlitliga, opartiska och därmed säkra bör organen för 
bedömning av överensstämmelse alltid ackrediteras av myndigheterna och de bör aldrig 
utgöras av näringslivs- eller branschorganisationer.

Ändringsförslag 50
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Artikel 32 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Anmälan ska innehålla detaljerade 3. Anmälan ska innehålla uppgifter om 
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uppgifter om bedömningarna av 
överensstämmelse, modulerna för 
bedömning av överensstämmelse och de 
berörda mätinstrumenten samt ett relevant 
intyg om kompetens.

vilka slags mätinstrument respektive 
organ har utsetts för och, i tillämpliga 
fall, om de noggrannhetsklasser för 
mätinstrumenten, det mätområde, den 
mätteknik och alla de övriga egenskaper 
hos mätinstrumenten som begränsar 
anmälans räckvidd. Anmälan ska också
innehålla detaljerade uppgifter om 
bedömningarna av överensstämmelse, 
modulerna för bedömning av 
överensstämmelse och de berörda 
mätinstrumenten samt ett relevant intyg om 
kompetens.

Or. en

Ändringsförslag 51
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 32 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om en anmälan inte grundar sig på ett 
sådant ackrediteringsintyg som avses i 
artikel 31.2 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 28 har inrättats.

utgår

Or. fr

Motivering

För att se till att intygen är tillförlitliga, opartiska och därmed säkra bör organen för 
bedömning av överensstämmelse alltid ackrediteras av myndigheterna och de bör aldrig 
utgöras av näringslivs- eller branschorganisationer.
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Ändringsförslag 52
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 32 – 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 bedriva 
verksamhet som anmält organ endast om 
kommissionen eller de andra 
medlemsstaterna inte har rest invändningar 
inom två veckor efter anmälan.

Or. fr

Motivering

För att se till att intygen är tillförlitliga, opartiska och därmed säkra bör organen för 
bedömning av överensstämmelse alltid ackrediteras av myndigheterna och de bör aldrig 
utgöras av näringslivs- eller branschorganisationer.

Ändringsförslag 53
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Artikel 42 – 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 
mätinstrumentet på sin nationella marknad, 
dra tillbaka mätinstrumentet från den 
marknaden eller återkalla det.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en
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Ändringsförslag 54
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Artikel 42 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Om varken en medlemsstat eller 
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.

7. Om varken en medlemsstat eller 
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 55
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Artikel 48 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. En delegerad akt som antas i enlighet 
med artikel 46 ska endast träda i kraft om 
varken Europaparlamentet eller rådet inom 
en period på två månader från 
delgivningsdagen har invänt mot den 
delegerade akten eller om både 
Europaparlamentet och rådet före utgången 
av denna period har underrättat 
kommissionen om att de inte tänker 
invända mot den delegerade akten. Fristen 
ska förlängas med två månader på 
Europaparlamentets eller rådets initiativ.

5. En delegerad akt som antas i enlighet 
med artikel 47 ska endast träda i kraft om 
varken Europaparlamentet eller rådet inom 
en period på två månader från 
delgivningsdagen har invänt mot den 
delegerade akten eller om både 
Europaparlamentet och rådet före utgången 
av denna period har underrättat 
kommissionen om att de inte tänker 
invända mot den delegerade akten. Fristen 
ska förlängas med två månader på 
Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Or. en
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Ändringsförslag 56
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 51 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska senast den [insert 
date – 2 years after adoption] anta och 
offentliggöra de lagar och andra 
författningar som är nödvändiga för att 
följa artiklarna 4.5–4.22, 8, 9, 10, 11, 13, 
14, [15], 20, 22, 23.1, 23.3, 23.5, 23.6, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 49 
och 50 och bilaga II. De ska till 
kommissionen genast överlämna texten till 
dessa bestämmelser tillsammans med en 
jämförelsetabell över dessa bestämmelser 
och detta direktiv.

Medlemsstaterna ska senast den [insert 
date – three years after adoption] anta och 
offentliggöra de lagar och andra 
författningar som är nödvändiga för att 
följa artiklarna 4.5–4.22, 8, 9, 10, 11, 13, 
14, [15], 20, 22, 23.1, 23.3, 23.5, 23.6, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 49 
och 50 och bilaga II. De ska till 
kommissionen genast överlämna texten till 
dessa bestämmelser tillsammans med en 
jämförelsetabell över dessa bestämmelser 
och detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 57
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Bilaga I – punkt 9 – led 9.2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9.2. Då mätinstrumentet är för litet eller har 
för känslig uppbyggnad för att de 
nödvändiga uppgifterna ska kunna 
anbringas, ska lämplig märkning finnas på 
den eventuella förpackningen och i den 
åtföljande dokumentation som krävs enligt 
bestämmelserna i detta direktiv.

9.2. Då mätinstrumentet är för litet eller har 
för känslig uppbyggnad för att de 
nödvändiga uppgifterna ska kunna 
anbringas, ska lämplig märkning finnas på 
den eventuella förpackningen eller i den 
åtföljande dokumentation som krävs enligt 
bestämmelserna i detta direktiv.

Or. en


