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Ændringsforslag 34
Matteo Salvini

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Erhvervsdrivende bør i forhold til deres 
respektive roller i forsyningskæden have 
ansvaret for, at elevatorer og 
sikkerhedskomponenter til elevatorer 
opfylder de gældende krav for at sikre et 
højt niveau for beskyttelse af 
samfundsinteresser såsom sundhed og 
sikkerhed samt forbrugerbeskyttelse og for 
at sikre fair konkurrencebetingelser på EU-
markedet.

(5) Erhvervsdrivende bør i forhold til deres 
respektive roller i forsyningskæden have 
ansvaret for, at elevatorer og 
sikkerhedskomponenter til elevatorer 
opfylder de gældende krav for at sikre et 
højt niveau for beskyttelse af 
samfundsinteresser såsom sundhed og 
sikkerhed samt forbrugerbeskyttelse, 
herunder en høj grad af beskyttelse af 
sårbare forbrugere, og for at sikre fair 
konkurrencebetingelser på EU-markedet.

Or. en

Begrundelse

I artikel 2, stk. 1, i direktivet specificeres det, at en elevator kun skal anvendes til at 
transportere personer, med eller uden varer, eller ting, hvis elevatoren er tilgængelig for 
personer. Sikkerheden for den person, der går ind i elevatorstolen, skal sikres bedst mulig.
Der er ingen grund til at specificere, i hvilke tilfælde (uanset om elevatorerne er beregnet til 
transport af personer, personer og varer eller varer alene, hvis elevatoren er tilgængelig)
man skal være særligt opmærksom på beskyttelsen af sårbare brugere.

Ændringsforslag 35
Matteo Salvini

Forslag til direktiv
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Den eksisterende ordning bør 
suppleres med en procedure, hvorved de 
berørte parter får mulighed for at blive 
orienteret om påtænkte foranstaltninger 
vedrørende elevatorer eller 

(30) Den eksisterende ordning bør 
suppleres med en procedure, hvorved de 
berørte parter får mulighed for at blive 
orienteret om påtænkte foranstaltninger 
vedrørende elevatorer eller 
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sikkerhedskomponenter til elevatorer, der 
udgør en risiko for menneskers sundhed og 
sikkerhed eller for andre almene 
samfundshensyn. Herved vil 
markedsovervågningsmyndighederne i 
samarbejde med de relevante 
erhvervsdrivende også få mulighed for i en 
tidligere fase at gribe ind over for sådanne 
elevatorer og sikkerhedskomponenter til 
elevatorer.

sikkerhedskomponenter til elevatorer, der 
udgør en risiko for menneskers sundhed og 
sikkerhed, herunder sikkerhed for børn, 
ældre og handicappede, eller for andre 
almene samfundshensyn. Herved vil 
markedsovervågningsmyndighederne i 
samarbejde med de relevante 
erhvervsdrivende også få mulighed for i en 
tidligere fase at gribe ind over for sådanne 
elevatorer og sikkerhedskomponenter til 
elevatorer.

Or. en

Begrundelse

I artikel 2, stk. 1 i direktivet specificeres det, at en elevator kun skal anvendes til at 
transportere personer, med eller uden gods, eller ting, hvis elevatoren er tilgængelig for 
personer. Sikkerheden for den person, der går ind i elevatorstolen, skal sikres bedst mulig.
Der er ingen grund til at specificere, i hvilke tilfælde (uanset om elevatorerne er beregnet til 
transport af personer, personer og varer eller varer alene, hvis elevatoren er tilgængelig) 
man skal være særligt opmærksom på beskyttelsen af sårbare brugere.

Ændringsforslag 36
Zuzana Roithová

Forslag til direktiv
Betragtning 35 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35a) De harmoniserede standarder, der 
er relevante for dette direktiv, bør derfor 
tage fuldt hensyn til FN's konvention om 
rettigheder for personer med handicap, 
undertegnet af EU den 23. december 
2010.

Or. en

Ændringsforslag 37
Christel Schaldemose

Forslag til direktiv
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Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) Det er nødvendigt, at der fastsættes en 
overgangsordning, med henblik på at 
muliggøre tilgængeliggørelse på markedet 
og ibrugtagning af elevatorer, som allerede 
er bragt i omsætning i henhold til direktiv 
95/16/EF.

(37) Fabrikanter og importører har brug 
for et rimeligt, omend begrænset, tidsrum 
til at udøve de rettigheder, de nationale 
retsregler måtte give dem, inden de 
nationale bestemmelser til gennemførelse 
af dette direktiv træder i kraft, f.eks. med 
henblik på at sælge deres lager af allerede 
fremstillede produkter. Det er nødvendigt, 
at der fastsættes en overgangsordning, med 
henblik på at muliggøre tilgængeliggørelse 
på markedet og ibrugtagning af elevatorer, 
som allerede er bragt i omsætning i 
henhold til direktiv 95/16/EF.

Or. en

Ændringsforslag 38
Zuzana Roithová

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8) "bemyndiget repræsentant": enhver i 
Unionen etableret fysisk eller juridisk 
person, som har modtaget en skriftlig 
fuldmagt fra en fabrikant til at handle på 
dennes vegne i forbindelse med 
varetagelsen af specifikke opgaver

8) "bemyndiget repræsentant": enhver i 
Unionen etableret fysisk eller juridisk 
person, som har modtaget en skriftlig 
fuldmagt fra en fabrikant til at handle på 
dennes vegne i forbindelse med 
varetagelsen af specificerede opgaver

Or. en

Ændringsforslag 39
Zuzana Roithová

Forslag til direktiv
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Artikel 2 – stk. 1 – punkt 12 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) "akkreditering": som fastsat i 
forordning (EF) nr. 765/2008

Or. en

Ændringsforslag 40
Zuzana Roithová

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 12 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12b) "nationalt akkrediteringsorgan": 
nationalt akkrediteringsorgan som 
defineret i forordning (EF) nr. 765/2008

Or. en

Ændringsforslag 41
Zuzana Roithová

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13) "teknisk specifikation": et dokument, 
der fastsætter, hvilke tekniske krav en 
elevator eller en sikkerhedskomponent til 
elevatorer skal opfylde

udgår

Or. en

Ændringsforslag 42
Zuzana Roithová

Forslag til direktiv
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Artikel 2 – stk. 1 – punkt 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14) "overensstemmelsesvurdering": en 
proces til påvisning af, om de væsentlige 
sikkerheds- og sundhedskrav, som er 
fastsat i bilag I, der gælder for en elevator, 
en sikkerhedskomponent til elevatorer, en 
proces eller et system, opfylder de krav, 
der gælder for dem

14) "overensstemmelsesvurdering": en 
proces til påvisning af, om de væsentlige 
sikkerheds- og sundhedskrav, som er 
fastsat i dette direktiv, der gælder for en 
elevator, en sikkerhedskomponent til 
elevatorer, en proces eller et system, 
opfylder de krav, der gælder for dem

Or. en

Ændringsforslag 43
Zuzana Roithová

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

16) "tilbagekaldelse": enhver 
foranstaltning, der har til formål at opnå, at 
en sikkerhedskomponent til elevatorer, der 
allerede er gjort tilgængelig for 
installatøren, returneres

16) "tilbagekaldelse": enhver 
foranstaltning, der har til formål at opnå, at 
en sikkerhedskomponent til elevatorer, der 
allerede er gjort tilgængelig for 
installatøren eller slutbrugeren, returneres

Or. en

Ændringsforslag 44
Zuzana Roithová

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

17) "tilbagetrækning": enhver 
foranstaltning, der har til formål at 
forhindre, at en elevator bringes i 
omsætning, eller en sikkerhedskomponent 
til elevatorer gøres tilgængelig på EU-
markedet

17) "tilbagetrækning": enhver 
foranstaltning, der har til formål at 
forhindre, at en elevator stilles til rådighed, 
eller en sikkerhedskomponent til elevatorer 
gøres tilgængelig på EU-markedet
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Or. en

Ændringsforslag 45
Matteo Salvini

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at: elevatorer, 
som omfattes af dette direktiv, kun kan 
markedsføres og ibrugtages, hvis de ikke 
medfører risiko for, at personers sikkerhed 
og sundhed og i givet fald goder bringes i 
fare, for så vidt elevatorerne installeres og 
vedligeholdes på passende vis og anvendes 
i overensstemmelse med deres formål

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at: elevatorer, 
som omfattes af dette direktiv, kun kan 
markedsføres og ibrugtages, hvis de ikke 
medfører risiko for, at personers sikkerhed 
og sundhed og i givet fald goder bringes i 
fare, for så vidt elevatorerne installeres og 
vedligeholdes på passende vis og anvendes 
i overensstemmelse med deres formål eller 
til et formål, som med rimelighed kan 
forudses inden for direktivets 
anvendelsesområde

Or. en

Begrundelse

Det er meget centralt at angive, at brugen af en elevator ikke bare skal være rimelig, men 
også altid skal være i overensstemmelse med direktivets bestemmelser. Definitionen af 
"rimelighed" er for bred til at garantere en høj grad af juridisk sikkerhed ved anvendelsen.

Ændringsforslag 46
Matteo Salvini

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Når det ikke er umuligt at installere en 
elevator i en eksisterende bygning på 
grund af den begrænsede plads, og man 
dermed skader andre sårbare brugere som 
børn, ældre eller personer med 
begrænsede handicap, må en elevator kun 
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bringes på markedet, hvis den er 
konstrueret på en sådan måde, at den 
nemt kan bruges af handicappede og disse 
nemt kan få adgang til den.

Or. en

Begrundelse

Selv om beskyttelsen af handicappede er særdeles vigtig, er det grundlæggende også at 
garantere, at der kan installeres en elevator i en eksisterende bygning til alle sårbare brugere 
(som børn, ældre eller personer med visse begrænsede handicap, som ikke forhindrer dem i at 
bruge en elevator).

Ændringsforslag 47
Zuzana Roithová

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Installatøren skal sikre, at elevatoren 
ledsages af den i punkt 6.2 i bilag I 
omhandlede brugsanvisning på et for 
slutbrugere letforståeligt sprog fastsat af 
den medlemsstat, hvori elevatoren 
installeres.

7. Installatøren skal sikre, at elevatoren 
ledsages af den i punkt 6.2 i bilag I 
omhandlede brugsanvisning og 
sikkerhedsinformation på et for 
slutbrugere letforståeligt sprog fastsat af 
den medlemsstat, hvori elevatoren 
installeres.

Or. en

Ændringsforslag 48
Zuzana Roithová

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når det anses for hensigtsmæssigt som 
følge af de med en sikkerhedskomponent 
til elevatorer forbundne risici, skal 
fabrikanten med henblik på beskyttelse af 

4. Fabrikanten skal sikre, at der findes 
procedurer til sikring af 
produktionsseriers fortsatte 
overensstemmelse. Der skal i fornødent 
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forbrugernes sundhed og sikkerhed 
foretage stikprøvekontrol af 
sikkerhedskomponenter til elevatorer, der 
er gjort tilgængelige på markedet, 
undersøge og om nødvendigt føre register 
over klager, sikkerhedskomponenter til 
elevatorer, der ikke opfylder kravene, og 
tilbagekaldelser af 
sikkerhedskomponenter til elevatorer og 
holde distributører og installatører 
orienteret om enhver sådan overvågning.

omfang tages hensyn til ændringer i 
produktets konstruktion eller kendetegn 
og til ændringer i de harmoniserede 
standarder eller tekniske specifikationer, 
som der er henvist til for at dokumentere 
produktets overensstemmelse med de 
gældende krav.

Or. en

Ændringsforslag 49
Zuzana Roithová

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Fabrikantens navn, registrerede 
firmanavn eller registrerede varemærke og 
kontaktadresse skal fremgå af 
sikkerhedskomponenten til elevatorer, eller 
hvis dette ikke er muligt, af emballagen 
eller af et dokument, der ledsager 
sikkerhedskomponenten til elevatorer. 
Adressen skal være adressen på ét enkelt 
sted, hvor fabrikanten kan kontaktes.

6. Fabrikantens navn, registrerede 
firmanavn eller registrerede varemærke, 
deres internetadresse, i et sprog, som 
forbrugerne og
markedstilsynsmyndighederne har let ved 
at forstå, og kontaktadresse skal fremgå af 
sikkerhedskomponenten til elevatorer, eller 
hvis dette ikke er muligt, af emballagen 
eller af et dokument, der ledsager 
sikkerhedskomponenten til elevatorer.
Adressen skal være adressen på ét enkelt 
sted, hvor fabrikanten kan kontaktes.

Or. en

Ændringsforslag 50
Zuzana Roithová

Forslag til direktiv
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Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Importørens navn, registrerede 
firmanavn eller registrerede varemærke og 
kontaktadresse skal fremgå af 
sikkerhedskomponenten til elevatorer, eller 
hvis dette ikke er muligt, af emballagen 
eller af et dokument, der ledsager 
sikkerhedskomponenten.

3. Importørens navn, registrerede 
firmanavn eller registrerede varemærke, 
deres internetadresse, i et sprog, som 
forbrugerne og
markedstilsynsmyndighederne har let ved 
at forstå, og kontaktadresse skal fremgå af 
sikkerhedskomponenten til elevatorer, eller 
hvis dette ikke er muligt, af emballagen 
eller af et dokument, der ledsager 
sikkerhedskomponenten.

Or. en

Ændringsforslag 51
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. EU-overensstemmelseserklæringen skal 
følge den model, der er fastsat i bilag II, 
indeholde de elementer, der er anført i de 
relevante moduler i bilag V, VIII, X, XI 
eller XII, og løbende ajourføres. Den skal
oversættes til det eller de officielle sprog, 
der kræves af den medlemsstat, hvor 
elevatoren eller sikkerhedskomponenten til 
elevatorer bringes i omsætning eller gøres 
tilgængelig på markedet.

2. EU-overensstemmelseserklæringen skal 
følge den model, der er fastsat i bilag II, 
indeholde de elementer, der er anført i de 
relevante moduler i bilag V, VIII, X, XI 
eller XII, og løbende ajourføres. Den kan 
efter anmodning oversættes til det eller de 
officielle sprog, der kræves af den 
medlemsstat, hvor elevatoren eller 
sikkerhedskomponenten til elevatorer 
bringes i omsætning eller gøres tilgængelig 
på markedet.

Or. en

Ændringsforslag 52
Zuzana Roithová

Forslag til direktiv
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Artikel 19 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) godkendelse af hele 
kvalitetsstyringssystemet som omhandlet i 
bilag XI.

c) hele kvalitetsstyringssystemet som 
omhandlet i bilag XI.

Or. en

Ændringsforslag 53
Zuzana Roithová

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) godkendelse af
produktkvalitetsstyringssystemet som 
omhandlet i bilag VI

a) produktkvalitetsstyringssystemet som 
omhandlet i bilag VI

Or. en

Ændringsforslag 54
Zuzana Roithová

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) godkendelse af hele 
kvalitetsstyringssystemet som omhandlet i 
bilag VII.

b) hele kvalitetsstyringssystemet som 
omhandlet i bilag VII.

Or. en

Ændringsforslag 55
Zuzana Roithová

Forslag til direktiv
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Artikel 19 – stk. 4 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) typeoverensstemmelse med tilfældige 
kontroller af sikkerhedskomponenter til 
elevatorer, jf. bilag IX.

Or. en

Ændringsforslag 56
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan bestemme, at den 
i stk. 1 omhandlede vurdering og 
overvågning skal foretages af et nationalt 
akkrediteringsorgan som defineret i og i 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
765/2008.

2. Den i stk. 1 omhandlede vurdering og 
overvågning skal foretages af et nationalt 
akkrediteringsorgan som defineret i og i 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
765/2008.

Or. fr

Begrundelse

Af hensyn til certificeringernes troværdighed og uvildighed og dermed til sikkerheden skal de 
instanser, der foretager overensstemmelsesvurdering, akkrediteres af myndighederne og må 
under ingen omstændigheder være virksomhedssammenslutninger eller 
brancheorganisationer.

Ændringsforslag 57
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Et organ, der tilhører en 
erhvervsorganisation og/eller 

udgår
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brancheforening, som repræsenterer 
virksomheder, der er involveret i 
konstruktion, fremstilling, 
tilvejebringelse, montering, brug eller 
vedligeholdelse af elevatorer eller 
sikkerhedskomponenter til elevatorer, som 
det vurderer, kan, forudsat at det er 
påvist, at det er uafhængigt, og at der ikke 
er tale om interessekonflikter, anses for at 
være et sådant organ.

Or. fr

Begrundelse

Af hensyn til certificeringernes troværdighed og uvildighed og dermed til sikkerheden skal de 
instanser, der foretager overensstemmelsesvurdering, akkrediteres af myndighederne og må 
under ingen omstændigheder være virksomhedssammenslutninger eller 
brancheorganisationer.

Ændringsforslag 58
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Overensstemmelsesvurderingsorganet, 
dets øverste ledelse og det personale, der er 
ansvarligt for at foretage 
overensstemmelsesvurdering, må ikke 
være konstruktør, fabrikant, leverandør, 
køber, ejer, bruger eller reparatør af de 
sikkerhedskomponenter til elevatorer, som 
de vurderer, eller bemyndiget repræsentant 
for nogle af disse parter.

4. Overensstemmelsesvurderingsorganet, 
dets øverste ledelse og det personale, der er 
ansvarligt for at foretage 
overensstemmelsesvurdering, må ikke 
være konstruktør, fabrikant, leverandør, 
køber, ejer, bruger eller reparatør af de 
sikkerhedskomponenter til elevatorer eller 
bemyndiget repræsentant for nogle af disse 
parter.

Or. fr

Begrundelse

Af hensyn til certificeringernes troværdighed og uvildighed og dermed til sikkerheden skal de 
instanser, der foretager overensstemmelsesvurdering, akkrediteres af myndighederne og må 
under ingen omstændigheder være virksomhedssammenslutninger eller 
brancheorganisationer.
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Ændringsforslag 59
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Overensstemmelsesvurderingsorganet, dets 
øverste ledelse og det personale, der er 
ansvarligt for at foretage 
overensstemmelsesvurdering, må ikke 
være konstruktør, fabrikant, leverandør, 
installatør, køber, ejer, bruger eller 
reparatør af de elevatorer, som de 
vurderer, eller bemyndiget repræsentant 
for nogle af disse parter.

Overensstemmelsesvurderingsorganet, dets 
øverste ledelse og det personale, der er 
ansvarligt for at foretage 
overensstemmelsesvurdering, må ikke 
være konstruktør, fabrikant, leverandør, 
installatør, køber, ejer, bruger eller 
reparatør af elevatorer eller bemyndiget 
repræsentant for nogle af disse parter.

Or. fr

Begrundelse

Af hensyn til certificeringernes troværdighed og uvildighed og dermed til sikkerheden skal de 
instanser, der foretager overensstemmelsesvurdering, akkrediteres af myndighederne og må 
under ingen omstændigheder være virksomhedssammenslutninger eller 
brancheorganisationer.

Ændringsforslag 60
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ansøgningen skal ledsages af en 
beskrivelse af de 
overensstemmelsesvurderingsprocedurer 
for elevatorer eller sikkerhedskomponenter 
til elevatorer, som organet hævder at være 
kompetent til, samt af et eventuelt
akkrediteringscertifikat udstedt af et 
nationalt akkrediteringsorgan, i hvilket 
certifikat det godtgøres, at 

2. Ansøgningen skal ledsages af en 
beskrivelse af de 
overensstemmelsesvurderingsprocedurer 
for elevatorer eller sikkerhedskomponenter 
til elevatorer, som organet hævder at være 
kompetent til, samt af et 
akkrediteringscertifikat udstedt af et 
nationalt akkrediteringsorgan, i hvilket 
certifikat det godtgøres, at 
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overensstemmelsesvurderingsorganet 
opfylder kravene i artikel 24.

overensstemmelsesvurderingsorganet 
opfylder kravene i artikel 24.

Or. fr

Begrundelse

Af hensyn til certificeringernes troværdighed og uvildighed og dermed til sikkerheden skal de 
instanser, der foretager overensstemmelsesvurdering, akkrediteres af myndighederne og må 
under ingen omstændigheder være virksomhedssammenslutninger eller 
brancheorganisationer.

Ændringsforslag 61
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis det pågældende 
overensstemmelsesvurderingsorgan ikke 
kan forelægge et akkrediteringscertifikat, 
forelægger det den bemyndigende 
myndighed al den dokumentation, der er 
nødvendig for at kontrollere, anerkende 
og regelmæssigt overvåge, at det opfylder 
kravene i artikel 24.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Af hensyn til certificeringernes troværdighed og uvildighed og dermed til sikkerheden skal de 
instanser, der foretager overensstemmelsesvurdering, akkrediteres af myndighederne og må 
under ingen omstændigheder være virksomhedssammenslutninger eller 
brancheorganisationer.

Ændringsforslag 62
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
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Artikel 28 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis en notifikation ikke er baseret på 
et akkrediteringscertifikat som omhandlet 
i artikel 27, stk. 2, skal den bemyndigende 
myndighed forelægge Kommissionen og 
de øvrige medlemsstater dokumentation, 
der attesterer 
overensstemmelsesvurderingsorganets 
kompetence, og vedrørende ordninger, der 
er indført til sikring af, at der 
regelmæssigt føres tilsyn med organet, og 
at organet også fremover vil opfylde de i 
artikel 24 fastsatte krav.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Af hensyn til certificeringernes troværdighed og uvildighed og dermed til sikkerheden skal de 
instanser, der foretager overensstemmelsesvurdering, akkrediteres af myndighederne og må 
under ingen omstændigheder være virksomhedssammenslutninger eller 
brancheorganisationer.

Ændringsforslag 63
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Det pågældende organ må kun udføre 
aktiviteter som bemyndiget organ, hvis 
Kommissionen og de øvrige medlemsstater 
ikke har gjort indsigelse inden for to uger 
efter en notifikation baseret på et 
akkrediteringscertifikat og inden for to 
måneder efter en notifikation, der ikke er 
baseret på et akkrediteringscertifikat.

5. Det pågældende organ må kun udføre 
aktiviteter som bemyndiget organ, hvis 
Kommissionen og de øvrige medlemsstater 
ikke har gjort indsigelse inden for to uger 
efter en notifikation.

Or. fr
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Begrundelse

Af hensyn til certificeringernes troværdighed og uvildighed og dermed til sikkerheden skal de 
instanser, der foretager overensstemmelsesvurdering, akkrediteres af myndighederne og må 
under ingen omstændigheder være virksomhedssammenslutninger eller 
brancheorganisationer.

Ændringsforslag 64
Zuzana Roithová

Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis installatøren inden for den frist, der 
er omhandlet i stk. 1, andet afsnit, ikke 
træffer de fornødne foranstaltninger, skal 
markedsovervågningsmyndighederne 
træffe de nødvendige foreløbige 
foranstaltninger for at begrænse 
omsætningen på det nationale marked eller
ibrugtagningen.

4. Hvis installatøren inden for den frist, der 
er omhandlet i stk. 1, andet afsnit, ikke 
træffer de fornødne foranstaltninger, skal 
markedsovervågningsmyndighederne 
træffe de nødvendige foreløbige 
foranstaltninger for at begrænse 
omsætningen på det nationale marked og
ibrugtagningen.

Or. en

Ændringsforslag 65
Zuzana Roithová

Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 5 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at elevatoren eller 
sikkerhedskomponenten til elevatorer ikke 
opfylder de væsentlige sikkerheds- og 
sundhedskrav, der er fastsat i bilag I.

a) at elevatoren eller 
sikkerhedskomponenten til elevatorer ikke 
opfylder de væsentlige sikkerheds- og 
sundhedskrav, der er fastsat i dette direktiv.

Or. en
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Ændringsforslag 66
Zuzana Roithová

Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Hvis der ikke inden for 2 måneder efter 
modtagelsen af de i stk. 4 omhandlede 
oplysninger er blevet gjort indsigelse af en 
medlemsstat eller Kommissionen mod en 
foreløbig foranstaltning truffet af en 
medlemsstat, anses foranstaltningen for at 
være berettiget.

7. Hvis der ikke inden for tre måneder
efter modtagelsen af de i stk. 4 omhandlede 
oplysninger er blevet gjort indsigelse af en 
medlemsstat eller Kommissionen mod en 
foreløbig foranstaltning truffet af en 
medlemsstat, anses foranstaltningen for at 
være berettiget.

Or. en

Ændringsforslag 67
Zuzana Roithová

Forslag til direktiv
Artikel 39 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis den nationale foranstaltning 
vedrørende en elevator anses for at være 
berettiget, skal samtlige medlemsstater 
træffe de nødvendige foranstaltninger for at 
sikre, at den elevator, der ikke er i 
overensstemmelse med kravene, 
underlægges restriktioner med hensyn til 
omsætning eller ibrugtagning.

2. Hvis den nationale foranstaltning 
vedrørende en elevator anses for at være 
berettiget, skal samtlige medlemsstater 
træffe de nødvendige foranstaltninger for at 
sikre, at den elevator, der ikke er i 
overensstemmelse med kravene, 
underlægges restriktioner med hensyn til 
omsætning og ibrugtagning.

Or. en

Ændringsforslag 68
Zuzana Roithová

Forslag til direktiv
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Artikel 41 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) CE-mærkningen er anbragt i strid med 
artikel 30 i forordning (EF) nr. 765/2008 
eller med artikel 18 og 19 i nærværende 
direktiv.

a) CE-mærkningen er anbragt i strid med 
artikel 30 i forordning (EF) nr. 765/2008 
eller med artikel 19 i nærværende direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 69
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 46 – stk. 1 –afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne vedtager og 
offentliggør senest den [dag (normalt den 
sidste i en måned/måned/år=2 år efter 
vedtagelsen] de love og administrative 
bestemmelser for at efterkomme, der er 
nødvendige for at efterkomme artikel 2, 
stk. 5-19, artikel 7-14, artikel 17-18, artikel 
19, stk. 5, artikel 20-45, artikel 46, stk. 1, 
artikel 47-49 og bilag II, del A, punkt f), 
k), l) og m), bilag II, del B, punkt d), j), k) 
og l), bilag IV, del A, punkt 2, litra e), 
punkt 3, litra c), punkt 3, litra e) og punkt 
3, litra g), punkt 4, litra b)-e), punkt 5-9, 
bilag IV, del B, punkt 2, litra e), punkt 3, 
litra c), punkt 3, litra e), punkt 3, litra h), 
punkt 4, litra c)-e), punkt 5, stk. 2-4, punkt 
6-9, bilag V, punkt 3.3, litra b), punkt 6-7, 
bilag VI, punkt 3.1, litra a)-c), punkt 3.3, 
stk. 4 -5, punkt 4.3, punkt 6-7, bilag VII, 
punkt 3.1, litra a)-b), punkt 3.1, litra d), 
punkt 3.1, litra f), punkt 3.3, punkt 4.2, 
punkt 6, bilag VII, punkt 3, litra c)-d), 
punkt 3, litra g), bilag VII, punkt 4, bilag 
IX, punkt 3, litra a)-d), bilag X, punkt 3.1, 
litra a), punkt 3.1, litra e), punkt: 3.4, 
punkt: 6-7, bilag XI, punkt 3.1, litra a)-c), 
punkt 3.1, litra e), punkt 3.3.3 og 3.3.4, 

1. Medlemsstaterne vedtager og 
offentliggør senest den [dag (normalt den 
sidste i en måned/måned/år=tre år efter 
vedtagelsen] de love og administrative 
bestemmelser for at efterkomme, der er 
nødvendige for at efterkomme artikel 2, 
stk. 5-19, artikel 7-14, artikel 17-18, artikel 
19, stk. 5, artikel 20-45, artikel 46, stk. 1, 
artikel 47-49 og bilag II, del A, punkt f), 
k), l) og m), bilag II, del B, punkt d), j), k) 
og l), bilag IV, del A, punkt 2, litra e), 
punkt 3, litra c), punkt 3, litra e) og punkt 
3, litra g), punkt 4, litra b)-e), punkt 5-9, 
bilag IV, del B, punkt 2, litra e), punkt 3, 
litra c), punkt 3, litra e), punkt 3, litra h), 
punkt 4, litra c)-e), punkt 5, stk. 2-4, punkt 
6-9, bilag V, punkt 3.3, litra b), punkt 6-7, 
bilag VI, punkt 3.1, litra a)-c), punkt 3.3, 
stk. 4 -5, punkt 4.3, punkt 6-7, bilag VII, 
punkt 3.1, litra a)-b), punkt 3.1, litra d), 
punkt 3.1, litra f), punkt 3.3, punkt 4.2, 
punkt 6, bilag VII, punkt 3, litra c)-d), 
punkt 3, litra g), bilag VII, punkt 4, bilag 
IX, punkt 3, litra a)-d), bilag X, punkt 3.1, 
litra a), punkt 3.1, litra e), punkt: 3.4, 
punkt: 6-7, bilag XI, punkt 3.1, litra a)-c), 
punkt 3.1, litra e), punkt 3.3.3 og 3.3.4, 
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punkt 3.4-3.5, punkt 5, litra b) punkt 6, 
bilag XII, punkt 3.1, litra a), punkt 3.3 og 
punkt 6. [De artikler og bilag, der er blevet 
ændret med hensyn til indhold i forhold til 
det tidligere direktiv]. De tilsender straks 
Kommissionen disse bestemmelser med en 
sammenligningstabel, som viser 
sammenhængen mellem de pågældende 
bestemmelser og dette direktiv.

punkt 3.4-3.5, punkt 5, litra b) punkt 6, 
bilag XII, punkt 3.1, litra a), punkt 3.3 og 
punkt 6. [De artikler og bilag, der er blevet 
ændret med hensyn til indhold i forhold til 
det tidligere direktiv]. De tilsender straks 
Kommissionen disse bestemmelser med en 
sammenligningstabel, som viser 
sammenhængen mellem de pågældende 
bestemmelser og dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 70
Zuzana Roithová

Forslag til direktiv
Bilag I – stk. 4 – punkt 4.8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4.8. Elevatorstolen skal være forsynet med 
tilstrækkelig belysning, når den benyttes, 
eller når en dør åbnes; den skal desuden 
være forsynet med nødbelysning.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 71
Zuzana Roithová

Forslag til direktiv
Bilag I – stk. 4 – punkt 4.9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4.9. Det i punkt 4.5 omhandlede 
kommunikationsmiddel og den i punkt 4.8 
omhandlede nødbelysning skal være 
konstrueret og fremstillet på en sådan 
måde, at de fungerer ved strømafbrydelse.
De skal kunne fungere i det tidsrum, det 
normalt tager, inden hjælp når frem.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en
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Ændringsforslag 72
Zuzana Roithová

Forslag til direktiv
Bilag I – stk. 6 – punkt 6.2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6.2. Der skal til hver elevator medfølge 
brugsanvisning, der er udarbejdet på et for 
forbrugere og andre slutbrugere 
letforståeligt sprog fastsat af den 
pågældende medlemsstat. Denne 
brugsanvisning skal mindst omfatte 
følgende dokumenter.

6.2. Der skal til hver elevator medfølge 
brugsanvisning og sikkerhedsinformation, 
der er udarbejdet på et for forbrugere og 
andre slutbrugere letforståeligt sprog 
fastsat af den pågældende medlemsstat.
Sådanne brugsanvisninger og 
sikkerhedsinformationer samt eventuelle 
mærkninger skal være tydelige, 
letforståelige og læsbare. Denne 
brugsanvisning og sikkerhedsinformation
skal mindst omfatte følgende dokumenter.

Or. en


