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Ændringsforslag 39
Christel Schaldemose

Forslag til direktiv
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Det er nødvendigt at fastsætte 
overgangsordninger, som tillader 
tilgængeliggørelse på markedet af elektrisk 
materiel, som allerede er markedsført i 
overensstemmelse med direktiv 
2006/95/EF.

(25) Fabrikanter og importører har brug 
for rimelig men begrænset tid til at udøve 
de rettigheder, de nationale retsregler 
måtte give dem, inden datoen for 
anvendelse af de nationale bestemmelser 
til gennemførelse af dette direktiv, f.eks. 
med henblik på at sælge deres lager af 
allerede fremstillede produkter. Det er
nødvendigt at fastsætte 
overgangsordninger, som tillader 
tilgængeliggørelse på markedet af elektrisk 
materiel, som allerede er markedsført i 
overensstemmelse med direktiv 
2006/95/EF.

Or. en

Ændringsforslag 40
Zuzana Roithová

Forslag til direktiv
Betragtning 25 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25a) 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
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Ændringsforslag 41
Zuzana Roithová

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

6. Fabrikantens navn, registrerede 
firmanavn eller registrerede varemærke, 
web-adresse i et af kunder og
markedstilsynsmyndighederne let 
forståeligt sprog og kontaktadresse skal 
fremgå af det elektriske materiel, eller hvis 
dette ikke er muligt, af emballagen eller af 
et dokument, der ledsager det elektriske 
materiel. Adressen skal være adressen på ét 
enkelt sted, hvor fabrikanten kan kontaktes.

Or. en

Ændringsforslag 42
Zuzana Roithová

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Fabrikantens navn, registrerede 
firmanavn eller registrerede varemærke, 
deres web-adresse i et let forståeligt sprog 
af kunder og
markedstilsynsmyndighederne og
kontaktadresse skal fremgå af det 
elektriske materiel, eller hvis dette ikke er 
muligt, af emballagen eller af et dokument, 
der ledsager det elektriske materiel.

Or. en

Ændringsforslag 43
Ashley Fox
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Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. EU-overensstemmelseserklæringen skal 
følge den model, der er fastsat i bilag IV til 
nærværende direktiv, indeholde de 
elementer, der er specificeret i modul A 
som angivet i bilag III til dette direktiv, og 
opdateres løbende. Den skal oversættes til 
det eller de officielle sprog, der kræves af 
den medlemsstat, hvor materiellet bringes i 
omsætning eller gøres tilgængeligt på 
markedet.

2. EU-overensstemmelseserklæringen skal 
følge den model, der er fastsat i bilag IV til 
nærværende direktiv, indeholde de 
elementer, der er specificeret i modul A 
som angivet i bilag III til dette direktiv, og 
opdateres løbende. Den kan efter 
anmodning oversættes til det eller de 
officielle sprog, der kræves af den 
medlemsstat, hvor materiellet bringes i 
omsætning eller gøres tilgængeligt på 
markedet.

Or. en

Ændringsforslag 44
Matteo Salvini

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. EU-overensstemmelseserklæringen skal 
følge den model, der er fastsat i bilag IV til 
nærværende direktiv, indeholde de 
elementer, der er specificeret i modul A 
som angivet i bilag III til dette direktiv, og 
opdateres løbende. Den skal oversættes til 
det eller de officielle sprog, der kræves af 
den medlemsstat, hvor materiellet bringes i 
omsætning eller gøres tilgængeligt på 
markedet.

2. EU-overensstemmelseserklæringen skal 
følge den model, der er fastsat i bilag IV til 
nærværende direktiv, indeholde de 
elementer, der er specificeret i modul A 
som angivet i bilag III til dette direktiv, og 
opdateres løbende. Den kan efter 
anmodning oversættes til det eller de 
officielle sprog, der kræves af den 
medlemsstat, hvor materiellet bringes i 
omsætning eller gøres tilgængeligt på 
markedet.

Or. en

Ændringsforslag 45
Zuzana Roithová
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Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Hvis der ikke inden for to 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 46
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne vedtager og offentliggør 
senest [indsæt dato – 2 år efter 
vedtagelsen] de love og administrative 
bestemmelser, der er nødvendige for at 
efterkomme artikel 2, artikel 3, stk. 1, 
artikel 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, artikel 13, stk. 
1, samt artikel 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23 og 24 og bilag III og IV. De 
tilsender straks Kommissionen disse 
bestemmelser med en 
sammenligningstabel, som viser 
sammenhængen mellem de pågældende 
bestemmelser og dette direktiv.

Medlemsstaterne vedtager og offentliggør 
senest [indsæt dato – tre år efter 
vedtagelsen] de love og administrative 
bestemmelser, der er nødvendige for at 
efterkomme artikel 2, artikel 3, stk. 1, 
artikel 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, artikel 13, stk. 
1, samt artikel 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23 og 24 og bilag III og IV. De 
tilsender straks Kommissionen disse 
bestemmelser med en 
sammenligningstabel, som viser 
sammenhængen mellem de pågældende 
bestemmelser og dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 47
Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 8 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

udstyr, der specifikt er udformet 
udelukkende med henblik på forskning og 
udvikling, som kun gøres tilgængelige 
mellem virksomheder.

Or. de

Begrundelse

Private forbrugere har ikke adgang til F&U-produkter. Den nylige revision af direktivet om 
begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr og 
direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr udelukker allerede sådant udstyr fra 
deres anvendelsesområde. For at undgå usikkerhed, bør produktdirektivernes 
anvendelsesområde tilnærmes.

Ændringsforslag 48
Zuzana Roithová

Forslag til direktiv
Bilag IV – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Nr. xxxxxx (entydig identifikation af det 
elektriske materiel)

1. Nr. xxxxxx (entydig identifikation af
erklæringen)

Or. en

Ændringsforslag 49
Christel Schaldemose

Forslag til direktiv
Bilag IV – punkt 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Erklæringens genstand (identifikation af 
elektrisk materiel, så det kan spores. Den
skal indeholde et farvebillede, der er 
tilstrækkelig klart til at muliggøre 
identifikation af elektrisk udstyr).

4. Erklæringens genstand (identifikation af 
elektrisk materiel, så det kan spores. Den
kan, hvor det er hensigtsmæssigt, 
indeholde et fotografi, der er tilstrækkelig 
klart til at muliggøre identifikation af 
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elektrisk udstyr).

Or. en

(Se affattelsen af bilag III, punkt 4, til afgørelse nr. 768/2008/EF)


