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Ändringsförslag 34
Matteo Salvini

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) De ekonomiska aktörerna bör, i 
förhållande till den roll de har i 
leveranskedjan, ansvara för att hissar och 
säkerhetskomponenter till hissar uppfyller 
erforderliga krav, så att man kan säkerställa 
en hög nivå i fråga om skydd av allmänna 
intressen, såsom hälsa, säkerhet och 
konsumentskydd, och garantera säkra och 
rättvisa konkurrensvillkor på 
unionsmarknaden.

(5) De ekonomiska aktörerna bör, i 
förhållande till den roll de har i 
leveranskedjan, ansvara för att hissar och 
säkerhetskomponenter till hissar uppfyller 
erforderliga krav, så att man kan säkerställa 
en hög nivå i fråga om skydd av allmänna
intressen, såsom hälsa, säkerhet och 
konsumentskydd, inbegripet en hög 
skyddsnivå för utsatta konsumenter, och 
garantera säkra och rättvisa 
konkurrensvillkor på unionsmarknaden.f

Or. en

Motivering

I artikel 2.1 i direktivet anges att en hiss bör användas för att transportera personer, med 
eller utan gods, eller saker enbart om lastbäraren är beträdbar av människor. Säkerheten för 
den person som går in i hissen måste garanteras så långt det är möjligt. Det behöver inte 
anges i vilka fall (om hissarna är avsedda för transport av personer, personer och gods eller 
enbart gods, om lastbäraren är beträdbar) man bör ägna särskild uppmärksamhet åt att 
skydda utsatta användare.

Ändringsförslag 35
Matteo Salvini

Förslag till direktiv
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Det befintliga systemet bör 
kompletteras med ett förfarande genom 
vilket berörda parter underrättas om 
planerade åtgärder när det gäller hissar 
eller säkerhetskomponenter till hissar som 
utgör en risk för hälsa eller säkerhet eller 

(30) Det befintliga systemet bör 
kompletteras med ett förfarande genom 
vilket berörda parter underrättas om 
planerade åtgärder när det gäller hissar 
eller säkerhetskomponenter till hissar som 
utgör en risk för hälsa eller säkerhet, 
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andra aspekter av skydd i allmänhetens 
intresse. Därigenom bör myndigheterna för 
marknadskontroll, i samarbete med de 
berörda ekonomiska aktörerna, få 
möjlighet att agera i ett tidigare skede med 
avseende på sådana hissar eller 
säkerhetskomponenter.

inbegripet säkerheten för barn, äldre och 
personer med funktionshinder, eller andra 
aspekter av skydd i allmänhetens intresse. 
Därigenom bör myndigheterna för 
marknadskontroll, i samarbete med de 
berörda ekonomiska aktörerna, få 
möjlighet att agera i ett tidigare skede med 
avseende på sådana hissar eller 
säkerhetskomponenter.

Or. en

Motivering

I artikel 2.1 i direktivet anges att en hiss bör användas för att transportera personer, med 
eller utan gods, eller saker enbart om lastbäraren är beträdbar av människor. Säkerheten för 
den person som går in i hissen måste garanteras så långt det är möjligt. Det behöver inte 
anges i vilka fall (om hissarna är avsedda för transport av personer, personer och gods eller 
enbart gods, om lastbäraren är beträdbar) man bör ägna särskild uppmärksamhet åt att 
skydda utsatta användare.

Ändringsförslag 36
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Skäl 35a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35a) De harmoniserade standarder som 
är relevanta för detta direktiv bör också ta 
full hänsyn till FN-konventionen om 
rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning, som 
undertecknades av Europeiska unionen 
den 23 december 2010.

Or. en

Ändringsförslag 37
Christel Schaldemose

Förslag till direktiv
Skäl 37
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) Det är nödvändigt att fastställa 
övergångsbestämmelser om att hissar som 
redan har släppts ut på marknaden i 
enlighet med direktiv 95/16/EG ska få 
tillhandahållas på marknaden och tas i 
bruk.

(37) Tillverkarna och importörerna 
behöver få rimlig men begränsad tid att 
utöva de rättigheter som de omfattas av 
enligt nationella regler som är i kraft 
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 hissar som 
redan har släppts ut på marknaden i 
enlighet med direktiv 95/16/EG ska få 
tillhandahållas på marknaden och tas i 
bruk.

Or. en

Ändringsförslag 38
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. tillverkarens representant: fysisk eller 
juridisk person som är etablerad inom 
unionen och som enligt skriftlig fullmakt 
från tillverkaren har rätt att i dennes ställe 
utföra särskilda uppgifter,

8. tillverkarens representant: fysisk eller 
juridisk person som är etablerad inom 
unionen och som enligt skriftlig fullmakt 
från tillverkaren har rätt att i dennes ställe 
utföra angivna uppgifter,

Or. en

Ändringsförslag 39
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12a. ackreditering: den betydelse som 
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anges i förordning (EG) nr 765/2008,

Or. en

Ändringsförslag 40
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 12b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12b. nationellt ackrediteringsorgan: 
organ med den betydelse som anges i 
förordning (EG) nr 765/2008,

Or. en

Ändringsförslag 41
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13. teknisk specifikation: dokument där 
det fastställs vilka tekniska krav som en 
hiss eller en säkerhetskomponent till 
hissar ska uppfylla,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 42
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

14. bedömning av överensstämmelse: 14. bedömning av överensstämmelse: 



AM\904348SV.doc 7/22 PE491.132v01-00

SV

process där det visas huruvida de 
grundläggande hälso- och säkerhetskraven 
för en hiss eller en säkerhetskomponent till 
hissar, en process eller ett system har 
uppfyllts,

process där det visas huruvida de 
grundläggande hälso- och säkerhetskraven 
i detta direktiv för en hiss eller en 
säkerhetskomponent till hissar, en process 
eller ett system har uppfyllts,

Or. en

Ändringsförslag 43
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

16. återkallelse: åtgärd för att dra tillbaka 
en säkerhetskomponent till hissar som 
redan tillhandahålls slutanvändaren,

16. återkallelse: åtgärd för att dra tillbaka 
en säkerhetskomponent till hissar som 
redan tillhandahålls installatören eller 
slutanvändaren,

Or. en

Ändringsförslag 44
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

17. tillbakadragande: åtgärd för att 
förhindra att en hiss släpps ut på 
marknaden eller att en 
säkerhetskomponent till hissar 
tillhandahålls på marknaden,

17. tillbakadragande: åtgärd för att 
förhindra att en hiss eller en 
säkerhetskomponent till hissar 
tillhandahålls på marknaden,

Or. en

Ändringsförslag 45
Matteo Salvini
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Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta alla lämpliga 
åtgärder för att se till att de hissar på vilka 
detta direktiv är tillämpligt kan släppas ut 
på marknaden eller tas i bruk endast om 
detta inte medför risk för människors 
säkerhet och hälsa eller, i förekommande 
fall, risk för egendom, under förutsättning 
att hissarna installeras och underhålls på 
riktigt sätt samt används för avsett 
ändamål.

1. Medlemsstaterna ska vidta alla lämpliga 
åtgärder för att se till att de hissar på vilka 
detta direktiv är tillämpligt kan släppas ut 
på marknaden eller tas i bruk endast om 
detta inte medför risk för människors 
säkerhet och hälsa eller, i förekommande 
fall, risk för egendom, under förutsättning 
att hissarna installeras och underhålls på 
riktigt sätt samt används för avsett ändamål 
eller för ett ändamål som rimligen kan 
förutses inom detta direktivs 
tillämpningsområde.

Or. en

Motivering

Det måste anges att användningen av en hiss inte bara bör vara rimlig utan också alltid bör 
vara förenlig med detta direktiv. Definitionen av vad som ”rimligen kan förutses” är för vid 
för att garantera ett entydigt rättsläge vid tillämpningen.

Ändringsförslag 46
Matteo Salvini

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Om det på grund av utrymmesbrist 
inte har installerats en hiss i en befintlig 
byggnad och detta är till nackdel för 
andra utsatta användare som barn, äldre 
och personer med lättare funktionshinder, 
får en hiss tillhandahållas på marknaden 
endast om den är konstruerad på ett 
sådant sätt att den är lättanvänd och 
lättillgänglig för personer med 
funktionshinder.

Or. en



AM\904348SV.doc 9/22 PE491.132v01-00

SV

Motivering

Även om skyddet för funktionshindrade är ytterst viktigt, är det också viktigt att garantera att 
alla utsatta användare – t.ex. barn, äldre och personer med vissa lättare funktionshinder, som 
inte hindrar dem från att använda hiss – har möjlighet att installera en hiss i en befintlig 
byggnad.

Ändringsförslag 47
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Installatörerna ska se till att hissen 
åtföljs av instruktioner för användning
enligt punkt 6.2 i bilaga I, på ett språk som 
lätt kan förstås av slutanvändarna och 
som bestämts av den medlemsstat där 
hissen har installerats.

7. Installatörerna ska se till att hissen 
åtföljs av instruktioner och 
säkerhetsföreskrifter enligt punkt 6.2 i 
bilaga I.

Or. en

Ändringsförslag 48
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När det anses lämpligt med tanke på de 
risker som en säkerhetskomponent till 
hissar utgör ska tillverkarna, för att skydda 
konsumenternas hälsa och säkerhet, utföra 
slumpvis provning av 
säkerhetskomponenter till hissar som 
tillhandahållits på marknaden, granska och 
vid behov registerföra inkomna klagomål, 
säkerhetskomponenter som inte 
överensstämmer med kraven och 
återkallelser av säkerhetskomponenter samt 
informera distributörerna och 

4. Tillverkarna ska se till att det finns 
rutiner som säkerställer att 
serietillverkningen fortsätter att 
överensstämma med kraven. Det ska 
också tas vederbörlig hänsyn till 
ändringar i produktens konstruktion eller 
egenskaper och ändringar i de 
harmoniserade standarderna eller de 
tekniska specifikationer som det hänvisas 
till vid försäkran om överensstämmelse 
för en produkt.
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installatörerna om all sådan övervakning.
När det anses lämpligt med tanke på de 
risker som en säkerhetskomponent till 
hissar utgör ska tillverkarna, för att skydda 
konsumenternas hälsa och säkerhet, utföra 
slumpvis provning av 
säkerhetskomponenter till hissar som 
tillhandahållits på marknaden, granska och 
vid behov registerföra inkomna klagomål, 
säkerhetskomponenter som inte 
överensstämmer med kraven och 
återkallelser av säkerhetskomponenter samt 
informera distributörerna och 
installatörerna om all sådan övervakning.

Or. en

Ändringsförslag 49
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 säkerhetskomponenten 
till hissar eller, om detta inte är möjligt, på 
en etikett som är fästad vid 
säkerhetskomponenten. Den angivna 
adressen ska gå till en enda kontaktpunkt 
där tillverkaren kan kontaktas.

6. Tillverkarna ska ange namn, registrerat 
firmanamn eller registrerat varumärke, sin 
webbadress på ett språk som lätt kan 
förstås av kunderna och 
marknadskontrollmyndigheterna, och en 
kontaktadress på säkerhetskomponenten till 
hissar eller, om detta inte är möjligt, på en 
etikett som är fästad vid 
säkerhetskomponenten. Den angivna 
adressen ska gå till en enda kontaktpunkt 
där tillverkaren kan kontaktas.

Or. en

Ändringsförslag 50
Zuzana Roithová
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Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Importörerna ska ange namn, registrerat 
firmanamn eller registrerat varumärke och 
en kontaktadress på säkerhetskomponenten 
till hissar eller, om detta inte är möjligt, på 
förpackningen eller i ett medföljande 
dokument.

3. Importörerna ska ange namn, registrerat 
firmanamn eller registrerat varumärke, sin 
webbadress på ett språk som lätt kan 
förstås av kunderna och 
marknadskontrollmyndigheterna, och en 
kontaktadress på säkerhetskomponenten till 
hissar eller, om detta inte är möjligt, på 
förpackningen eller i ett medföljande 
dokument.

Or. en

Ändringsförslag 51
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. EU-försäkran om överensstämmelse ska 
utformas i enlighet med mallen i bilaga II, 
innehålla de uppgifter som anges i de 
tillämpliga modulerna i bilaga V, VIII, X, 
XI eller XII och regelbundet uppdateras. 
Den ska översättas till det eller de språk 
som krävs av den medlemsstat där hissen 
eller säkerhetskomponenten till hissar 
släpps ut eller tillhandahålls på marknaden.

2. EU-försäkran om överensstämmelse ska 
utformas i enlighet med mallen i bilaga II, 
innehålla de uppgifter som anges i de 
tillämpliga modulerna i bilaga V, VIII, X, 
XI eller XII och regelbundet uppdateras. 
Den kan på begäran översättas till det eller 
de språk som krävs av den medlemsstat där 
hissen eller säkerhetskomponenten till 
hissar släpps ut eller tillhandahålls på 
marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 52
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 3 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Godkännande av systemet för 
fullständig kvalitetssäkring i enlighet med 
bilaga XI.

c) Systemet för fullständig kvalitetssäkring 
i enlighet med bilaga XI.

Or. en

Ändringsförslag 53
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Godkännande av systemet för 
fullständig kvalitetssäkring i enlighet med 
bilaga VI.

a) Systemet för kvalitetssäkring av 
produkter i enlighet med bilaga VI.

Or. en

Ändringsförslag 54
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Godkännande av systemet för 
fullständig kvalitetssäkring i enlighet med 
bilaga VII.

b) Systemet för fullständig kvalitetssäkring 
i enlighet med bilaga VII.

Or. en

Ändringsförslag 55
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 4 – led ba (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Kontroll av typöverensstämmelse 
genom stickprovskontroll för 
säkerhetskomponenter till hissar i 
enlighet med bilaga IX.

Or. en

Ändringsförslag 56
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 21 – 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 övervakning 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 och opartiska, och därmed säkra, måste organen för 
bedömning av överensstämmelse alltid ackrediteras av myndigheterna, och de får aldrig 
utgöras av företags- eller branschorganisationer.

Ändringsförslag 57
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta organ får vara ett organ som hör till 
en näringslivsorganisation eller 
branschorganisation som företräder 

utgår
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företag som är involverade i konstruktion, 
tillverkning, leverans, installation, 
användning eller underhåll av de hissar 
eller säkerhetskomponenter till hissar som 
det bedömer, förutsatt 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 och opartiska, och därmed säkra, måste organen för 
bedömning av överensstämmelse alltid ackrediteras av myndigheterna, och de får aldrig 
utgöras av företags- eller branschorganisationer.

Ändringsförslag 58
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 24 – 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, köper, äger, använder eller 
underhåller de säkerhetskomponenter till 
hissar som bedöms och inte heller av den 
som företräder någon av dessa parter.

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, köper, äger, använder eller 
underhåller säkerhetskomponenter till 
hissar och inte heller av den som företräder 
någon av dessa parter.

Or. fr

Motivering

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

Ändringsförslag 59
Bernadette Vergnaud
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Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 hissar som bedöms.

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 hissar.

Or. fr

Motivering

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

Ändringsförslag 60
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ansökan ska åtföljas av en beskrivning 
av förfarandena för de bedömningar av 
överensstämmelse för hissar eller 
säkerhetskomponenter till hissar 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 
överensstämmelse uppfyller kraven i 
artikel 24.

2. Ansökan ska åtföljas av en beskrivning 
av förfarandena för de bedömningar av 
överensstämmelse för hissar eller 
säkerhetskomponenter till hissar 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 
överensstämmelse uppfyller kraven i 
artikel 24.

Or. fr
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Motivering

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

Ändringsförslag 61
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 27 – 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 24.

utgår

Or. fr

Motivering

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

Ändringsförslag 62
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 28 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om en anmälan inte grundar sig på ett 
sådant ackrediteringsintyg som avses i 
artikel 27.2 ska den anmälande 
myndigheten ge kommissionen och de 
andra medlemsstaterna de skriftliga 
underlag som styrker att organet för 
bedömning av överensstämmelse har 

utgår
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erforderlig kompetens och att de system
som behövs för att se till att organet 
övervakas regelbundet och fortsätter att 
uppfylla kraven i artikel 24 har inrättats.

Or. fr

Motivering

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

Ändringsförslag 63
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 28 – 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 och opartiska, och därmed säkra, måste organen för 
bedömning av överensstämmelse alltid ackrediteras av myndigheterna, och de får aldrig 
utgöras av företags- eller branschorganisationer.

Ändringsförslag 64
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Artikel 38 – punkt 4 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om installatören inte vidtar lämpliga 
korrigerande åtgärder inom den tid som 
avses i punkt 1 andra stycket, ska 
marknadskontrollmyndigheterna vidta alla 
lämpliga tillfälliga åtgärder för att begränsa 
utsläppandet eller ibruktagandet på sin 
nationella marknad.

4. Om installatören inte vidtar lämpliga 
korrigerande åtgärder inom den tid som 
avses i punkt 1 andra stycket, ska 
marknadskontrollmyndigheterna vidta alla 
lämpliga tillfälliga åtgärder för att begränsa 
utsläppandet och ibruktagandet på sin 
nationella marknad.

Or. en

Ändringsförslag 65
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Artikel 38 – punkt 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Hissen eller säkerhetskomponenten till 
hissar uppfyller inte de 
grundläggandehälso- och säkerhetskraven i
bilaga I.

a) Hissen eller säkerhetskomponenten till 
hissar uppfyller inte de 
grundläggandehälso- och säkerhetskraven i 
detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 66
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Artikel 38 – 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.
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Or. en

Ändringsförslag 67
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Artikel 39 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om den nationella åtgärden mot en hiss 
anses vara berättigad ska alla 
medlemsstater vidta de åtgärder som krävs 
för att säkerställa att utsläppandet på 
marknaden eller ibruktagandet av en hiss 
som inte uppfyller kraven omfattas av 
restriktioner. 

2. Om den nationella åtgärden mot en hiss 
anses vara berättigad ska alla 
medlemsstater vidta de åtgärder som krävs 
för att säkerställa att utsläppandet på 
marknaden och ibruktagandet av en hiss 
som inte uppfyller kraven omfattas av 
restriktioner.

Or. en

Ändringsförslag 68
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Artikel 41 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) CE-märkningen har anbringats i strid 
med artikel 30 i förordning (EG) 
nr 765/2008 eller artiklarna 18 och 19 i 
detta direktiv.

a) CE-märkningen har anbringats i strid 
med artikel 30 i förordning (EG) 
nr 765/2008 eller artikel 19 i detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 69
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 46 – punkt 1 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska senast den [day 
(generally the last day of a 
month)/month/year = 2 years after this 
adoption] anta och offentliggöra de lagar 
och andra författningar som är nödvändiga 
för att följa artiklarna [artikel 2.5–2.19, 
artiklarna 7–14, artiklarna 17–18, 
artikel 19.5, artiklarna 20–45, artikel 46.1, 
artikel 47–49] och bilagorna [bilaga II 
del A leden f, k, l och m, bilaga II del B 
leden d, j, k och l, bilaga IV del A 
punkterna 2 e, 3 c, 3 e, 3 g, 4 b–e och 5–9, 
bilaga IV del B punkterna 2 e, 3 c, 3 e, 3 h 
och 4 c–e, punkt 5 andra, tredje och 
fjärde styckena samt punkterna 6–9, 
bilaga V punkterna 3.3 b och 6–7, 
bilaga VI punkt 3.1 a–c, punkt 3.3 fjärde 
och femte styckena samt punkterna 4.3 och 
6–7, bilaga VII punkterna 3.1 a–b, 3.1 d, 
3.1 f, 3.3, 4.2 och 6, bilaga VII punkt 3 c–d 
och g, bilaga VII punkt 4, bilaga IX 
punkt 3 a–d, bilaga X punkterna 3.1 a, 
3.1 e, 3.4 och 6–7, bilaga XI punkterna 3.1 
a–c, 3.1.e, 3.3.3, 3.3.4, 3.4–3.5, 5 b och 6, 
bilaga XII punkterna 3.1 a, 3.3 och 6]. [The 
articles and annexes which have been 
changed as to the substance by comparison 
with the earlier Directive]. 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 [day 
(generally the last day of a 
month)/month/year = three years after this 
adoption] anta och offentliggöra de lagar 
och andra författningar som är nödvändiga 
för att följa artiklarna [artikel 2.5–2.19, 
artiklarna 7–14, artiklarna 17–18, artikel 
19.5, artiklarna 20–45, artikel 46.1, artikel 
47–49] och bilagorna [bilaga II del A leden 
f, k, l och m, bilaga II del B leden d, j, k 
och l, bilaga IV del A punkterna 2 e, 3 c, 3 
e, 3 g, 4 b–e och 5–9, bilaga IV del B 
punkterna 2 e, 3 c, 3 e, 3 h och 4 c–e, punkt 
5 andra, tredje och fjärde styckena samt 
punkterna 6–9, bilaga V punkterna 3.3 b 
och 6–7, bilaga VI punkt 3.1 a–c, punkt 3.3 
fjärde och femte styckena samt punkterna 
4.3 och 6–7, bilaga VII punkterna 3.1 a–b, 
3.1 d, 3.1 f, 3.3, 4.2 och 6, bilaga VII punkt 
3 c–d och g, bilaga VII punkt 4, bilaga IX 
punkt 3 a–d, bilaga X punkterna 3.1 a, 3.1 
e, 3.4 och 6–7, bilaga XI punkterna 3.1 a–
c, 3.1.e, 3.3.3, 3.3.4, 3.4–3.5, 5 b och 6, 
bilaga XII punkterna 3.1 a, 3.3 och 6]. [The 
articles and annexes which have been 
changed as to the substance by comparison 
with the earlier Directive]. De ska till 
kommissionen genast överlämna texten till 
dessa bestämmelser tillsammans med en 
jämförelsetabell över dessa bestämmelser 
och detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 70
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Bilaga I – del 4 – punkt 4.8
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4.8. I en hisskorg ska det finnas god 
belysning när hissen används, eller när en 
schaktdörr är öppen. Vidare ska det finnas 
nödbelysning.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 71
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Bilaga I – del 4 – punkt 4.9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4.9. Kommunikationssystemet enligt punkt 
4.5 och nödbelysningen enligt punkt 4.8 
ska vara konstruerade och tillverkade så att 
de fungerar även vid strömavbrott. De ska 
fungera under den tidsperiod som normalt 
passerar innan hjälp når fram.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 72
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Bilaga I – del 6 – punkt 6.2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6.2. Varje hiss ska åtföljas av instruktioner 
för användning på ett språk som lätt kan 
förstås av konsumenterna och andra 
slutanvändare och som bestämts av den 
berörda medlemsstaten. Dessa 
instruktioner för användning ska minst 
innehålla

6.2. Varje hiss ska åtföljas av instruktioner 
och säkerhetsföreskrifter på ett språk som 
lätt kan förstås av konsumenterna och 
andra slutanvändare och som bestämts av 
den berörda medlemsstaten. Sådana 
instruktioner och säkerhetsföreskrifter, 
och eventuella märkningar, ska vara 
tydliga och lättbegripliga. Instruktionerna 
och säkerhetsföreskrifterna ska minst 
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innehålla

Or. en


