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Ändringsförslag 29
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Varje importör bör ange namn och 
kontaktadress på den icke-automatiska 
vågen när den släpps ut på marknaden.
Undantag bör medges i de fall då detta 
inte är möjligt på grund av vågens storlek 
eller art. Detta gäller bland annat de fall 
då importören skulle behöva öppna 
förpackningen för att sätta sitt namn och 
sin adress på vågen.

(10) Varje importör bör ange namn och 
kontaktadress på den icke-automatiska 
vågen när den släpps ut på marknaden.

Or. fr

Motivering

Det är inte tillåtet att införa något undantag med vågens storlek som argument. Eftersom 
vågarna dessutom regelbundet ska kontrolleras av medlemsstaterna (se artikel 3.3) måste 
märkningen fästas vid själva vågen.

Ändringsförslag 30
Christel Schaldemose

Förslag till direktiv
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) Det är nödvändigt att fastställa 
övergångsbestämmelser om att icke-
automatiska vågar som redan har släppts ut 
på marknaden i enlighet med direktiv 
2009/23/EG ska få tillhandahållas på 
marknaden och tas i bruk.

(35) Innan de nationella regler som 
införlivar detta direktiv börjar tillämpas 
behöver tillverkare och importörer få 
rimlig men begränsad tid att utöva de 
rättigheter som de omfattas av enligt 
gällande nationella regler, exempelvis för 
att sälja lager av redan tillverkade 
produkter. Det är nödvändigt att fastställa 
övergångsbestämmelser om att icke-
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automatiska vågar som redan har släppts ut 
på marknaden i enlighet med direktiv 
2009/23/EG ska få tillhandahållas på 
marknaden och tas i bruk.

Or. en

Ändringsförslag 31
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) våg: ett mätdon med vilket massan hos 
en kropp bestäms med hjälp av 
tyngdkraftens inverkan på kroppen eller 
som används till att bestämma andra 
massrelaterade storheter, mängder, 
parametrar eller egenskaper,

(1) våg: ett mätdon med vilket massan hos 
en kropp bestäms med hjälp av 
tyngdkraftens inverkan på kroppen; en våg 
kan också användas till att bestämma 
andra massrelaterade storheter, mängder, 
parametrar eller egenskaper,

Or. en

Ändringsförslag 32
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. våg: ett mätdon med vilket massan hos 
en kropp bestäms med hjälp av 
tyngdkraftens inverkan på kroppen eller 
som används till att bestämma andra 
massrelaterade storheter, mängder, 
parametrar eller egenskaper,

1) våg: ett mätdon med vilket massan hos 
en kropp bestäms med hjälp av 
tyngdkraftens inverkan på kroppen; en våg 
kan också användas till att bestämma 
andra massrelaterade storheter, mängder, 
parametrar eller egenskaper,

Or. fr

Motivering

Mätning av massan bör förbli vågens huvudfunktion.
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Ändringsförslag 33
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
endast vågar som uppfyller kraven i detta 
direktiv tillhandahålls på marknaden.

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
endast vågar som uppfyller de tillämpliga 
kraven i detta direktiv tillhandahålls på 
marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 34
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
vågar fortsätter att uppfylla de krav som 
anges i detta direktiv.

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
vågar fortsätter att uppfylla de tillämpliga 
krav som anges i detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 35
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
vågar fortsätter att uppfylla de krav som 
anges i detta direktiv.

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
vågar som är försedda med CE-märkning 
om överensstämmelse med de krav som 
anges i detta direktiv fortsätter att uppfylla 
dessa krav.
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Or. fr

Motivering

Kontrollkravet bör tillämpas endast på de vågar som används enligt de användningssätt som 
regleras i artikel 1.2 a–f.

Ändringsförslag 36
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vågar som används för ändamål enligt 
artikel 1.2 a–f måste uppfylla de väsentliga 
krav som anges i bilaga I och vara försedda 
med CE-märkning och de påskrifter som 
anges i punkt 1 i bilaga III.

Vågar som används eller är avsedda att 
användas för ändamål enligt artikel 1.2 a–f 
måste uppfylla de väsentliga krav som 
anges i bilaga I och vara försedda med CE-
märkning och de påskrifter som anges i 
punkt 1 i bilaga III.

Or. en

Ändringsförslag 37
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tillverkarna ska, när de släpper ut 
sådana vågar på marknaden som används 
för ändamål enligt artikel 1.2 a–f, se till att 
de har konstruerats och tillverkats i 
enlighet med de väsentliga kraven i 
bilaga I.

1. Tillverkarna ska, när de släpper ut 
sådana vågar på marknaden som används 
eller är avsedda att användas för ändamål 
enligt artikel 1.2 a–f, se till att de har 
konstruerats och tillverkats i enlighet med 
de väsentliga kraven i bilaga I.

Or. en

Ändringsförslag 38
Zuzana Roithová



AM\904681SV.doc 7/24 PE491.168v01-00

SV

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillverkarna ska, när de släpper ut sådana 
vågar på marknaden som inte används för 
ändamål enligt artikel 1.2 a–f, se till att de 
är försedda med de påskrifter som anges i 
punkt 2 i bilaga III.

Tillverkarna ska, när de släpper ut sådana 
vågar på marknaden som inte används eller 
inte är avsedda att användas för ändamål 
enligt artikel 1.2 a–f, se till att de är 
försedda med de påskrifter som anges i 
punkt 2 i bilaga III.

Or. en

Ändringsförslag 39
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När det gäller de vågar som används för 
ändamål enligt artikel 1.2 a–f ska 
tillverkarna utarbeta den erforderliga 
tekniska dokumentationen och utföra eller 
låta utföra den bedömning av 
överensstämmelse som avses i artikel 14.

2. När det gäller de vågar som används 
eller är avsedda att användas för ändamål 
enligt artikel 1.2 a–f ska tillverkarna 
utarbeta den erforderliga tekniska 
dokumentationen och utföra eller låta 
utföra den bedömning av 
överensstämmelse som avses i artikel 14.

Or. en

Ändringsförslag 40
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillverkarna ska se till att sådana vågar 
som inte används för ändamål enligt 
artikel 1.2 a–f är försedda med de 

Tillverkarna ska se till att sådana vågar 
som inte är avsedda att användas för 
ändamål enligt artikel 1.2 a–f är försedda 
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påskrifter som anges i punkt 2 i bilaga III. med de påskrifter som anges i punkt 2 i 
bilaga III.

Or. en

Ändringsförslag 41
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När det gäller vågar som används för 
ändamål enligt artikel 1.2 a–f ska 
tillverkarna behålla den tekniska 
dokumentationen och EU-försäkran om 
överensstämmelse i tio år efter att vågen 
har släppts ut på marknaden.

3. När det gäller vågar som är avsedda att 
användas för ändamål enligt artikel 1.2 a–f 
ska tillverkarna behålla den tekniska 
dokumentationen och EU-försäkran om 
överensstämmelse i tio år efter att vågen 
har släppts ut på marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 42
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 vågen 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 ange namn, registrerat 
firmanamn eller registrerat varumärke, sin 
internetadress på ett språk som lätt kan 
förstås av slutanvändare och 
marknadskontrollmyndigheter och en 
kontaktadress på produkten eller, om detta 
inte är möjligt, på förpackningen eller på 
ett dokument som följer med produkten. 
Den angivna adressen ska gå till en enda 
kontaktpunkt där tillverkaren kan 
kontaktas.

Or. en



AM\904681SV.doc 9/24 PE491.168v01-00

SV

Ändringsförslag 43
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Tillverkarna ska ange namn, registrerat 
firmanamn eller registrerat varumärke och 
en kontaktadress på vågen 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 ange namn, registrerat 
firmanamn eller registrerat varumärke och 
en kontaktadress på vågen. Den angivna 
adressen ska gå till en enda kontaktpunkt 
där tillverkaren kan kontaktas.

Or. fr

Ändringsförslag 44
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Tillverkarna ska se till att vågen åtföljs 
av en bruksanvisning och information på 
ett språk som lätt kan förstås av 
konsumenterna och andra slutanvändare 
och som bestämts av den berörda 
medlemsstaten.

7. Tillverkarna ska se till att vågen åtföljs 
av en kopia av EU-försäkran om 
överensstämmelse, en bruksanvisning och 
information på ett språk som lätt kan 
förstås av konsumenterna och andra 
slutanvändare och som bestämts av den 
berörda medlemsstaten.

Or. fr

Ändringsförslag 45
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Innan importörerna släpper ut sådana 
vågar på marknaden som används för 
ändamål enligt artikel 1.2 a–f ska de se till 
att tillverkaren har utfört bedömningen av 
överensstämmelse. De ska se till att 
tillverkaren har upprättat den tekniska 
dokumentationen, att vågen är försedd med 
CE-märkning och de påskrifter som anges i 
punkt 1 i bilaga III och åtföljs av 
erforderliga dokument samt att tillverkaren 
har uppfyllt kraven i artikel 6.5 och 6.6.

2. Innan importörerna släpper ut sådana 
vågar på marknaden som är avsedda att 
användas för ändamål enligt artikel 1.2 a–f 
ska de se till att tillverkaren har utfört 
bedömningen av överensstämmelse. De ska 
se till att tillverkaren har upprättat den 
tekniska dokumentationen, att vågen är 
försedd med CE-märkning och de 
påskrifter som anges i punkt 1 i bilaga III 
och åtföljs av erforderliga dokument samt 
att tillverkaren har uppfyllt kraven i 
artikel 6.5 och 6.6.

Or. en

Ändringsförslag 46
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en importör anser eller har skäl att tro 
att en våg som används för ändamål enligt 
artikel 1.2 a–f inte överensstämmer med de 
väsentliga säkerhetskraven i bilaga I får 
importören inte släppa ut vågen på 
marknaden förrän den överensstämmer 
med de tillämpliga kraven. Om vågen utgör 
en risk ska importören dessutom informera 
tillverkaren och 
marknadskontrollmyndigheterna om detta.

Om en importör anser eller har skäl att tro 
att en våg som är avsedd att användas för 
ändamål enligt artikel 1.2 a–f inte 
överensstämmer med de väsentliga 
säkerhetskraven i bilaga I får importören 
inte släppa ut vågen på marknaden förrän 
den överensstämmer med de tillämpliga 
kraven. Om vågen utgör en risk ska 
importören dessutom informera 
tillverkaren och 
marknadskontrollmyndigheterna om detta.

Or. en

Ändringsförslag 47
Zuzana Roithová
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Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Innan importörerna släpper ut sådana vågar 
på marknaden som inte används för 
ändamål enligt artikel 1.2 a–f ska de se till 
att vågarna är försedda med de påskrifter 
som anges i punkt 2 i bilaga III och att 
tillverkaren har uppfyllt kraven i artikel 6.5 
och 6.6.

Innan importörerna släpper ut sådana vågar 
på marknaden som inte är avsedda att 
användas för ändamål enligt artikel 1.2 a–f 
ska de se till att vågarna är försedda med 
de påskrifter som anges i punkt 2 i 
bilaga III och att tillverkaren har uppfyllt 
kraven i artikel 6.5 och 6.6.

Or. en

Ändringsförslag 48
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 vågen eller, om detta 
inte är möjligt, på förpackningen eller i ett 
medföljande dokument.

3. Importörerna ska ange namn, registrerat 
firmanamn eller registrerat varumärke, sin 
internetadress på ett språk som lätt kan 
förstås av slutanvändare och 
marknadskontrollmyndigheter och en 
kontaktadress på vågen eller, om detta inte 
är möjligt, på förpackningen eller i ett 
medföljande dokument.

Or. en

Ändringsförslag 49
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Importörerna ska se till att vågen åtföljs 
av en bruksanvisning och information på 

4. Importörerna ska se till att vågen åtföljs 
av en kopia av EU-försäkran om 
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ett språk som lätt kan förstås av 
konsumenterna och andra slutanvändare 
och som bestämts av den berörda 
medlemsstaten.

överensstämmelse, en bruksanvisning och 
information på ett språk som lätt kan 
förstås av konsumenterna och andra 
slutanvändare och som bestämts av den 
berörda medlemsstaten.

Or. fr

Ändringsförslag 50
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Importörerna ska, så länge de har ansvar 
för en våg som används för ändamål enligt 
artikel 1.2 a–f, se till att lagrings- eller 
transportförhållandena inte äventyrar 
vågens överensstämmelse med de 
väsentliga kraven i bilaga I.

5. Importörerna ska, så länge de har ansvar 
för en våg som är avsedd att användas för 
ändamål enligt artikel 1.2 a–f, se till att 
lagrings- eller transportförhållandena inte 
äventyrar vågens överensstämmelse med 
de väsentliga kraven i bilaga I.

Or. en

Ändringsförslag 51
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. När det gäller vågar som används för 
ändamål enligt artikel 1.2 a–f ska 
importörerna i tio år efter att vågen släppts 
ut på marknaden kunna uppvisa EU-
försäkran om överensstämmelse för 
marknadskontrollmyndigheterna och se till 
att dessa myndigheter på begäran kan få 
tillgång till den tekniska dokumentationen.

8. När det gäller vågar som är avsedda att 
användas för ändamål enligt artikel 1.2 a–f 
ska importörerna i tio år efter att vågen 
släppts ut på marknaden kunna uppvisa 
EU-försäkran om överensstämmelse för 
marknadskontrollmyndigheterna och se till 
att dessa myndigheter på begäran kan få 
tillgång till den tekniska dokumentationen.

Or. en
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Ändringsförslag 52
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Innan distributörerna tillhandahåller en 
våg som används för ändamål enligt 
artikel 1.2 a–f på marknaden ska de 
kontrollera att vågen är försedd med CE-
märkning och de påskrifter som anges i 
punkt 1 i bilaga III, att den åtföljs av 
erforderliga dokument och av en 
bruksanvisning och information på ett 
språk som lätt kan förstås av 
konsumenterna och andra slutanvändare i 
den medlemsstat där vågen ska 
tillhandahållas på marknaden samt att 
tillverkaren och importören har uppfyllt 
kraven i artiklarna 6.5, 6.6 och 8.3.

2. Innan distributörerna tillhandahåller en 
våg som är avsedd att användas för 
ändamål enligt artikel 1.2 a–f på 
marknaden ska de kontrollera att vågen är 
försedd med CE-märkning och de 
påskrifter som anges i punkt 1 i bilaga III, 
att den åtföljs av erforderliga dokument 
och av en bruksanvisning och information 
på ett språk som lätt kan förstås av 
konsumenterna och andra slutanvändare i 
den medlemsstat där vågen ska 
tillhandahållas på marknaden samt att 
tillverkaren och importören har uppfyllt 
kraven i artiklarna 6.5, 6.6 och 8.3.

Or. en

Ändringsförslag 53
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Innan distributörerna tillhandahåller sådana 
vågar på marknaden som inte används för 
ändamål enligt artikel 1.2 a–f ska de se till 
att vågarna är försedda med de påskrifter 
som anges i punkt 2 i bilaga III och att 
tillverkaren och importören har uppfyllt 
kraven i artiklarna 6.5, 6.6 och 8.3.

Innan distributörerna tillhandahåller sådana 
vågar på marknaden som inte är avsedda 
att användas för ändamål enligt 
artikel 1.2 a–f ska de se till att vågarna är 
försedda med de påskrifter som anges i 
punkt 2 i bilaga III och att tillverkaren och 
importören har uppfyllt kraven i 
artiklarna 6.5, 6.6 och 8.3.

Or. en
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Ändringsförslag 54
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Distributörerna ska, så länge de har 
ansvar för en våg som används för 
ändamål enligt artikel 1.2 a–f, se till att 
lagrings- eller transportförhållandena inte 
äventyrar vågens överensstämmelse med 
de väsentliga kraven i bilaga I.

3. Distributörerna ska, så länge de har 
ansvar för en våg som är avsedd att 
användas för ändamål enligt artikel 1.2 a–
f, se till att lagrings- eller 
transportförhållandena inte äventyrar 
vågens överensstämmelse med de 
väsentliga kraven i bilaga I.

Or. en

Ändringsförslag 55
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En vågs överensstämmelse med de 
väsentliga kraven enligt bilaga I kan 
kontrolleras genom ett av nedanstående 
förfaranden, enligt sökandens val:

1. En vågs överensstämmelse med de 
väsentliga kraven enligt bilaga I kan 
kontrolleras genom ettdera av 
nedanstående förfaranden, enligt det val 
som tillverkaren eller dennes representant 
gör:

Or. en

Ändringsförslag 56
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2
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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 vågen 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 vågen 
släpps ut eller tillhandahålls på marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 57
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 19 – 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 i den betydelse som 
anges i och i enlighet med förordning (EG) 
nr 765/2008.

Or. fr

Motivering

Av skäl som rör certifieringens tillförlitlighet och opartiskhet, och därmed av säkerhetsskäl, 
bör organen för bedömning av överensstämmelse vara föremål för obligatorisk ackreditering 
hos myndigheterna. Dessa organ får inte i något fall utgöras av företags- eller 
branschorganisationer.

Ändringsförslag 58
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 3 – stycke 2
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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 vågar 
som det bedömer, förutsatt att det kan 
styrkas att organet är oberoende och att 
det inte finns några intressekonflikter.

utgår

Or. fr

Motivering

Av skäl som rör certifieringens tillförlitlighet och opartiskhet, och därmed av säkerhetsskäl, 
bör organen för bedömning av överensstämmelse vara föremål för obligatorisk ackreditering 
hos myndigheterna. Dessa organ får inte i något fall utgöras av företags- eller 
branschorganisationer.

Ändringsförslag 59
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 22 – 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, installerar, köper, äger, använder 
eller underhåller de vågar som bedöms och 
inte heller av den som företräder någon av 
dessa parter. Detta ska inte hindra att 
bedömda vågar som är nödvändiga för 
verksamheten inom organet för bedömning 
av överensstämmelse används eller att 
vågarna används för personligt bruk.

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, installerar, köper, äger, använder 
eller underhåller de vågar som omfattas av 
detta direktiv och inte heller utgöras av 
den som företräder någon av dessa parter. 
Detta ska inte hindra att bedömda vågar 
som är nödvändiga för verksamheten inom 
organet för bedömning av 
överensstämmelse används eller att 
vågarna används för personligt bruk.

Or. fr
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Motivering

Av skäl som rör certifieringens tillförlitlighet och opartiskhet, och därmed av säkerhetsskäl, 
bör organen för bedömning av överensstämmelse vara föremål för obligatorisk ackreditering 
hos myndigheterna. Dessa organ får inte i något fall utgöras av företags- eller 
branschorganisationer.

Ändringsförslag 60
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 22 – 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 vågar 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 vågar som omfattas av 
detta direktiv 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

Av skäl som rör certifieringens tillförlitlighet och opartiskhet, och därmed av säkerhetsskäl, 
bör organen för bedömning av överensstämmelse vara föremål för obligatorisk ackreditering 
hos myndigheterna. Dessa organ får inte i något fall utgöras av företags- eller 
branschorganisationer.

Ändringsförslag 61
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ansökan ska åtföljas av en beskrivning 
av de bedömningar av överensstämmelse, 
den eller de moduler för bedömning av 
överensstämmelse och den eller de vågar 
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 22.

2. Ansökan ska åtföljas av en beskrivning 
av de bedömningar av överensstämmelse, 
den eller de moduler för bedömning av
överensstämmelse och den eller de vågar 
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 22.

Or. fr

Motivering

Av skäl som rör certifieringens tillförlitlighet och opartiskhet, och därmed av säkerhetsskäl, 
bör organen för bedömning av överensstämmelse vara föremål för obligatorisk ackreditering 
hos myndigheterna. Dessa organ får inte i något fall utgöras av företags- eller 
branschorganisationer.

Ändringsförslag 62
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 25 – 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 22.

utgår

Or. fr

Motivering

Av skäl som rör certifieringens tillförlitlighet och opartiskhet, och därmed av säkerhetsskäl, 
bör organen för bedömning av överensstämmelse vara föremål för obligatorisk ackreditering 
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hos myndigheterna. Dessa organ får inte i något fall utgöras av företags- eller 
branschorganisationer.

Ändringsförslag 63
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om en anmälan inte grundar sig på ett 
sådant ackrediteringsintyg som avses i
artikel 25.2 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 22 har inrättats.

utgår

Or. fr

Motivering

Av skäl som rör certifieringens tillförlitlighet och opartiskhet, och därmed av säkerhetsskäl, 
bör organen för bedömning av överensstämmelse vara föremål för obligatorisk ackreditering 
hos myndigheterna. Dessa organ får inte i något fall utgöras av företags- eller 
branschorganisationer.

Ändringsförslag 64
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 26 – 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 

5. Det berörda organet får bedriva 
verksamhet som anmält organ endast om 
kommissionen eller de andra 
medlemsstaterna inte har rest invändningar 
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ett ackrediteringsintyg används, eller 
inom två månader efter anmälan, i de fall 
då ingen ackreditering används.

inom två veckor efter anmälan.

Or. fr

Motivering

Av skäl som rör certifieringens tillförlitlighet och opartiskhet, och därmed av säkerhetsskäl, 
bör organen för bedömning av överensstämmelse vara föremål för obligatorisk ackreditering 
hos myndigheterna. Dessa organ får inte i något fall utgöras av företags- eller 
branschorganisationer.

Ändringsförslag 65
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Artikel 36 – 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 66
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 42 – 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 2.3–2.19, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

Medlemsstaterna ska senast den 
[publikationsbyrån inför datum – tre år
efter antagandet] anta och offentliggöra de 
lagar och andra författningar som är 
nödvändiga för att följa artiklarna 2.3–
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12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 39, 40 och 41 och bilaga II. 
De ska till kommissionen genast överlämna 
texten till dessa bestämmelser tillsammans 
med en jämförelsetabell över dessa 
bestämmelser och detta direktiv.

2.19, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
40 och 41 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 67
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Bilaga II – del 2 – punkt 2.5 – led 2.5.2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En kopia av försäkran om 
överensstämmelse ska på begäran göras 
tillgänglig för de behöriga 
myndigheterna.

En kopia av försäkran om 
överensstämmelse ska levereras med varje 
våg som släpps ut på marknaden.

Or. fr

Motivering

Syftet är att uppnå samstämdhet med de bestämmelser som införs i direktivet om 
mätinstrument.

Ändringsförslag 68
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Bilaga II – del 3 – punkt 3.7 – led 3.7.2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En kopia av försäkran om 
överensstämmelse ska på begäran göras 
tillgänglig för de behöriga 
myndigheterna.

En kopia av försäkran om 
överensstämmelse ska levereras med varje 
våg som släpps ut på marknaden.
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Or. fr

Motivering

Syftet är att uppnå samstämdhet med de bestämmelser som införs i direktivet om 
mätinstrument.

Ändringsförslag 69
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Bilaga II – del 4 – punkt 4.3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett anmält organ, som tillverkaren valt, ska 
utföra undersökningar och provningar för 
att kontrollera att vågarna överensstämmer 
med den godkända typen enligt 
beskrivningen i EU-typintyget och 
uppfyller de tillämpliga kraven i detta 
direktiv.

Ett ackrediterat internt organ eller ett 
anmält organ, som tillverkaren valt, ska 
utföra undersökningar och provningar för 
att kontrollera att vågarna överensstämmer 
med den godkända typen enligt 
beskrivningen i EU-typintyget och 
uppfyller de tillämpliga kraven i detta 
direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 70
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Bilaga II – del 4 – punkt 4.5 – led 4.5.2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En kopia av försäkran om 
överensstämmelse ska på begäran göras 
tillgänglig för de behöriga 
myndigheterna.

En kopia av försäkran om 
överensstämmelse ska levereras med varje 
våg som släpps ut på marknaden.

Or. fr

Motivering

Syftet är att uppnå samstämdhet med de bestämmelser som införs i direktivet om 
mätinstrument.
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Ändringsförslag 71
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Bilaga II – del 5 – punkt 5.4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett anmält organ, som tillverkaren valt, ska 
utföra undersökningar och provningar för 
att kontrollera att vågarna uppfyller de 
tillämpliga kraven i detta direktiv.

Ett ackrediterat internt organ eller ett 
anmält organ, som tillverkaren valt, ska 
utföra undersökningar och provningar för 
att kontrollera att vågarna uppfyller de 
tillämpliga kraven i detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 72
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Bilaga II – del 5 – punkt 5.6 – led 5.6.2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En kopia av försäkran om 
överensstämmelse ska på begäran göras 
tillgänglig för de behöriga 
myndigheterna.

En kopia av försäkran om 
överensstämmelse ska levereras med varje 
våg som släpps ut på marknaden.

Or. fr

Motivering

Syftet är att uppnå samstämdhet med de bestämmelser som införs i direktivet om 
mätinstrument.

Ändringsförslag 73
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Bilaga II – del 6 – punkt 6.4 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett anmält organ, som tillverkaren valt, ska 
utföra eller låta utföra undersökningar och 
provningar i enlighet med relevanta 
harmoniserade standarder och/eller 
tekniska specifikationer, eller likvärdiga 
provningar, för att kontrollera att vågen 
uppfyller de tillämpliga kraven i detta 
direktiv. Om det inte finns någon 
harmoniserad standard eller några tekniska 
specifikationer ska det berörda anmälda 
organet bestämma vilka provningar som 
ska utföras.

Ett ackrediterat internt organ eller ett 
anmält organ, som tillverkaren valt, ska 
utföra eller låta utföra undersökningar och 
provningar i enlighet med relevanta 
harmoniserade standarder och/eller 
tekniska specifikationer, eller likvärdiga 
provningar, för att kontrollera att vågen 
uppfyller de tillämpliga kraven i detta 
direktiv. Om det inte finns någon 
harmoniserad standard eller några tekniska 
specifikationer ska det berörda anmälda 
organet bestämma vilka provningar som 
ska utföras.

Or. en


