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Ändringsförslag 39
Christel Schaldemose

Förslag till direktiv
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Det är nödvändigt att fastställa 
övergångsbestämmelser om att elektrisk 
utrustning som redan har släppts ut på 
marknaden i enlighet med 
direktiv 2006/95/EG ska få tillhandahållas 
på marknaden.

(25) 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 elektrisk 
utrustning som redan har släppts ut på 
marknaden i enlighet med 
direktiv 2006/95/EG ska få tillhandahållas 
på marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 40
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Skäl 25a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25a) 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
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Ändringsförslag 41
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Tillverkarna ska ange namn, registrerat 
firmanamn eller registrerat varumärke och 
en kontaktadress på den elektriska 
utrustningen 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 den elektriska 
utrustningen – eller, om detta inte är 
möjligt, på förpackningen eller i ett 
medföljande dokument – ange namn, 
registrerat firmanamn eller registrerat 
varumärke, sin webbadress på ett språk 
som lätt kan förstås av kunderna och
marknadskontrollmyndigheterna samt en 
kontaktadress. Den angivna adressen ska 
gå till en enda kontaktpunkt där 
tillverkaren kan kontaktas.

Or. en

Ändringsförslag 42
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 43
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. EU-försäkran om överensstämmelse ska 
utformas i enlighet med mallen i bilaga IV 
till detta direktiv, innehålla de uppgifter 
som anges i modul A i bilaga III till detta 
direktiv och regelbundet uppdateras. Den 
ska översättas till det eller de språk som 
krävs av den medlemsstat där den 
elektriska utrustningen släpps ut eller 
tillhandahålls på marknaden.

2. EU-försäkran om överensstämmelse ska 
utformas i enlighet med mallen i bilaga IV 
till detta direktiv, innehålla de uppgifter 
som anges i modul A i bilaga III till detta 
direktiv och regelbundet uppdateras. Den 
kan på begäran översättas till det eller de 
språk som krävs av den medlemsstat där 
den elektriska utrustningen släpps ut eller 
tillhandahålls på marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 44
Matteo Salvini

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. EU-försäkran om överensstämmelse ska 
utformas i enlighet med mallen i bilaga IV 
till detta direktiv, innehålla de uppgifter 
som anges i modul A i bilaga III till detta 
direktiv och regelbundet uppdateras. Den 
ska översättas till det eller de språk som 
krävs av den medlemsstat där den 
elektriska utrustningen släpps ut eller 
tillhandahålls på marknaden.

2. EU-försäkran om överensstämmelse ska 
utformas i enlighet med mallen i bilaga IV 
till detta direktiv, innehålla de uppgifter 
som anges i modul A i bilaga III till detta 
direktiv och regelbundet uppdateras. Den 
kan på begäran översättas till det eller de 
språk som krävs av den medlemsstat där 
den elektriska utrustningen släpps ut eller 
tillhandahålls på marknaden.

Or. en
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Ändringsförslag 45
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Artikel 19 – 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 46
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska senast den [insert 
date - 2 years after adoption] anta och 
offentliggöra de lagar och andra 
författningar som är nödvändiga för att 
följa artiklarna 2, 3.1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13.1, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 
och 24 samt bilagorna III och IV. De ska 
till kommissionen genast överlämna texten 
till dessa bestämmelser tillsammans med 
en jämförelsetabell över dessa 
bestämmelser och detta direktiv.

1. Medlemsstaterna ska senast den [insert 
date - three years after adoption] anta och 
offentliggöra de lagar och andra 
författningar som är nödvändiga för att 
följa artiklarna 2, 3.1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13.1, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 
och 24 samt bilagorna III och IV. De ska 
till kommissionen genast överlämna texten 
till dessa bestämmelser tillsammans med 
en jämförelsetabell över dessa 
bestämmelser och detta direktiv.

Or. en
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Ändringsförslag 47
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Bilaga II – stycke 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Apparater som utformats uteslutande för 
forsknings- och utvecklingssyften och 
som endast görs tillgängliga mellan 
företag.

Or. de

Motivering

Privata slutanvändare har inte tillgång till produkter som utformats för forsknings- och 
utvecklingssyften. I den inom kort genomförda översynen av RoHS- och WEEE-direktiven 
utesluts sådana apparater från dessa direktivs tillämpningsområde. För att förhindra 
osäkerhet bör tillämpningsområdet för de olika produktdirektiven harmoniseras.

Ändringsförslag 48
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Bilaga IV – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Nr xxxxxx (den elektriska 
utrustningens entydiga identifikation):

1. Nr xxxxxx (försäkrans entydiga 
identifikation):

Or. en

Ändringsförslag 49
Christel Schaldemose

Förslag till direktiv
Bilaga IV – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Föremål för försäkran (Identifiera den 4. Föremål för försäkran (Identifiera den 
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elektriska utrustningen så att den kan 
spåras. Den ska innehålla en färgbild som 
är så tydlig att det går att identifiera den 
elektriska utrustningen).

elektriska utrustningen så att den kan 
spåras. Den kan vid behov innehålla ett 
fotografi som är så tydligt att det går att 
identifiera den elektriska utrustningen).

Or. en

(Se formuleringen i bilaga III punkt 4 i beslut 768/2008/EG.)


