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Ændringsforslag 29
Christel Schaldemose

Forslag til direktiv
Betragtning 48

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(48) Det er nødvendigt at fastsætte 
overgangsordninger, som gør det muligt at 
gøre apparater tilgængelige på markedet og 
at ibrugtage disse, såfremt de allerede er 
markedsført i henhold til direktiv 
2004/108/EF.

(48) 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 fastsætte overgangsordninger, som gør 
det muligt at gøre apparater tilgængelige på 
markedet og at ibrugtage disse, såfremt de 
allerede er markedsført i henhold til 
direktiv 2004/108/EF.

Or. en

Ændringsforslag 30
Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) udstyr, der udelukkende er udformet 
med henblik på forskning og udvikling, og 
som kun gøres tilgængeligt mellem 
virksomheder

Or. de

Begrundelse

Private slutbrugere har ingen adgang til F&U-produkter. Sådanne apparater er i forvejen 
taget ud af RoHS- og WEEE-direktivernes anvendelsesområde i forbindelse med disses nylige 
omarbejdning. For at undgå usikkerhed bør produktdirektivernes anvendelsesområde 
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tilnærmes indbyrdes.

Ændringsforslag 31
Hans-Peter Mayer, Anja Weisgerber, Peter Liese, Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5) "elektromagnetisk forstyrrelse": et 
elektromagnetisk fænomen, der kan 
forringe udstyrs funktion, herunder 
elektromagnetisk støj, et uønsket signal 
eller en ændring i selve udbredelsesmediet

5) "elektromagnetisk forstyrrelse": et 
elektromagnetisk fænomen, der kan 
forringe udstyrs funktion. 
Elektromagnetisk forstyrrelse kan være 
elektromagnetisk støj, et uønsket signal 
eller en ændring i selve udbredelsesmediet

Or. de

Begrundelse

Med denne ændring genindsættes den oprindelige definition, hvor ønskede signaler 
udtrykkelig ikke er defineret som forstyrrelse, fordi der her er tale om en elektromagnetisk 
uforenelighed, jf. artikel 6, som slet ikke bør forekomme fra første færd. Der bør også 
fremover kun kunne tales om elektromagnetisk forstyrrelse i forbindelse med naturfænomener 
eller uønskede signaler, ikke med ønskede signaler.

Ændringsforslag 32
Zuzana Roithová

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fabrikanten skal udarbejde den i bilag II og
III omhandlede tekniske dokumentation og 
gennemføre eller få gennemført den i 
artikel 15 omhandlede 
overensstemmelsesvurderingsprocedure.

Fabrikanten skal udarbejde den i 
henholdsvis bilag II og/eller III 
omhandlede tekniske dokumentation og 
gennemføre eller få gennemført den i 
artikel 14 omhandlede 
overensstemmelsesvurderingsprocedure.

Or. en
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Ændringsforslag 33
Zuzana Roithová

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

6. Fabrikantens navn, registrerede 
firmanavn eller registrerede varemærke, 
webadresse på et for slutbrugerne og 
markedsovervågningsmyndighederne 
letforståeligt sprog og kontaktadresse skal 
fremgå af produktet, eller hvis dette ikke er 
muligt, af emballagen eller af et dokument, 
der ledsager produktet. Adressen skal være 
adressen på ét enkelt sted, hvor fabrikanten 
kan kontaktes.

Or. en

Ændringsforslag 34
Zuzana Roithová

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Importørens navn, registrerede 
firmanavn eller registrerede varemærke, 
webadresse på et for slutbrugerne og 
markedsovervågningsmyndighederne 
letforståeligt sprog og kontaktadresse skal 
fremgå af produktet, eller hvis dette ikke er 
muligt, af emballagen eller af et dokument, 
der ledsager produktet.

Or. en

Ændringsforslag 35
Zuzana Roithová



PE491.172v01-00 6/14 AM\904694DA.doc

DA

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Apparatets overensstemmelse med de i 
bilag I fastsatte væsentlige krav påvises 
ved anvendelse af:

Apparatets overensstemmelse med de i 
bilag I fastsatte væsentlige krav påvises, 
efter fabrikantens valg, ved anvendelse af 
en af følgende procedurer:

Or. en

Ændringsforslag 36
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. EU-overensstemmelseserklæringen skal 
følge den model, der er fastlagt i bilag IV 
til dette direktiv, og den skal løbende 
ajourføres. Den skal oversættes til det eller 
de officielle sprog, der kræves af den 
medlemsstat, hvor apparatet bringes i 
omsætning eller gøres tilgængeligt på 
markedet.

2. EU-overensstemmelseserklæringen skal 
følge den model, der er fastlagt i bilag IV 
til dette direktiv, og den skal løbende 
ajourføres. Den kan på anmodning
oversættes til det eller de officielle sprog, 
der kræves af den medlemsstat, hvor 
apparatet bringes i omsætning eller gøres 
tilgængeligt på markedet.

Or. en

Ændringsforslag 37
Matteo Salvini

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. EU-overensstemmelseserklæringen skal 
følge den model, der er fastlagt i bilag IV 
til dette direktiv, og den skal løbende 
ajourføres. Den skal oversættes til det eller 

2. EU-overensstemmelseserklæringen skal 
følge den model, der er fastlagt i bilag IV 
til dette direktiv, og den skal løbende 
ajourføres. Den kan på anmodning
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de officielle sprog, der kræves af den 
medlemsstat, hvor apparatet bringes i 
omsætning eller gøres tilgængeligt på 
markedet.

oversættes til det eller de officielle sprog, 
der kræves af den medlemsstat, hvor 
apparatet bringes i omsætning eller gøres 
tilgængeligt på markedet.

Or. en

Ændringsforslag 38
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 certificeringens pålidelighed og objektivitet og dermed til sikkerheden bør det 
være et ufravigeligt krav, at overensstemmelsesvurderingen akkrediteres af myndighederne og 
i intet tilfælde af en erhvervsorganisation eller brancheforening.

Ændringsforslag 39
Bernadette Vergnaud

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Et organ, der tilhører en 
erhvervsorganisation og/eller 
brancheforening, som repræsenterer 
virksomheder, der er involveret i 
konstruktion, fremstilling, 
tilvejebringelse, sammensætning, brug

udgår
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eller vedligeholdelse af apparater, 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 certificeringens pålidelighed og objektivitet og dermed til sikkerheden bør det 
være et ufravigeligt krav, at overensstemmelsesvurderingen akkrediteres af myndighederne og 
i intet tilfælde af en erhvervsorganisation eller brancheforening.

Ændringsforslag 40
Bernadette Vergnaud

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Overensstemmelsesvurderingsorganet, dets 
øverste ledelse og det personale, der er 
ansvarligt for at foretage 
overensstemmelsesvurdering, må ikke 
være konstruktør, fabrikant, leverandør, 
montør, køber, ejer, bruger eller reparatør 
af de apparater, som de vurderer, eller 
bemyndiget repræsentant for nogle af disse 
parter. Dette forhindrer ikke anvendelsen 
af vurderede apparater, der er nødvendige 
for overensstemmelsesvurderingsorganets 
aktiviteter, eller anvendelse af sådanne 
apparater i personligt øjemed.

Overensstemmelsesvurderingsorganet, dets 
øverste ledelse og det personale, der er 
ansvarligt for at foretage 
overensstemmelsesvurdering, må ikke 
være konstruktør, fabrikant, leverandør, 
montør, køber, ejer, bruger eller reparatør 
af apparater eller bemyndiget repræsentant 
for nogle af disse parter. Dette forhindrer 
ikke anvendelsen af vurderede apparater, 
der er nødvendige for 
overensstemmelsesvurderingsorganets 
aktiviteter, eller anvendelse af sådanne 
apparater i personligt øjemed.

Or. fr

Begrundelse

Af hensyn til certificeringens pålidelighed og objektivitet og dermed til sikkerheden bør det 
være et ufravigeligt krav, at overensstemmelsesvurderingen akkrediteres af myndighederne og 
i intet tilfælde af en erhvervsorganisation eller brancheforening.
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Ændringsforslag 41
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 direkte involveret i konstruktion, 
fremstilling, markedsføring, installering, 
anvendelse eller vedligeholdelse af disse 
apparater eller repræsentere parter, der er 
involveret i disse aktiviteter. De må ikke 
deltage i aktiviteter, som kan være i strid 
med deres objektivitet og integritet i 
forbindelse med de 
overensstemmelsesvurderingsaktiviteter, 
de er bemyndiget til at udføre. Dette 
gælder navnlig rådgivningsservice.

Overensstemmelsesvurderingsorganet, dets 
øverste ledelse og det personale, der er 
ansvarligt for at foretage 
overensstemmelsesvurdering, må ikke 
være direkte involveret i konstruktion, 
fremstilling, markedsføring, installering, 
anvendelse eller vedligeholdelse af 
apparater eller repræsentere parter, der er 
involveret i disse aktiviteter. De må ikke 
deltage i aktiviteter, som kan være i strid 
med deres objektivitet og integritet i 
forbindelse med de 
overensstemmelsesvurderingsaktiviteter, 
de er bemyndiget til at udføre. Dette 
gælder navnlig rådgivningsservice.

Or. fr

Begrundelse

Af hensyn til certificeringens pålidelighed og objektivitet og dermed til sikkerheden bør det 
være et ufravigeligt krav, at overensstemmelsesvurderingen akkrediteres af myndighederne og 
i intet tilfælde af en erhvervsorganisation eller brancheforening.

Ændringsforslag 42
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ansøgningen skal ledsages af en 
beskrivelse af de 
overensstemmelsesvurderingsaktiviteter, 
det eller de 
overensstemmelsesvurderingsmoduler og 
det eller de apparater, som organet hævder 

2. Ansøgningen skal ledsages af en 
beskrivelse af de 
overensstemmelsesvurderingsaktiviteter, 
det eller de 
overensstemmelsesvurderingsmoduler og 
det eller de apparater, som organet hævder 
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at være kompetent til, samt af et eventuelt 
akkrediteringscertifikat udstedt af et 
nationalt akkrediteringsorgan, i hvilket 
certifikat det godtgøres, at 
overensstemmelsesvurderingsorganet 
opfylder kravene i artikel 24.

at være kompetent til, samt af et 
akkrediteringscertifikat udstedt af et 
nationalt akkrediteringsorgan, i hvilket 
certifikat det godtgøres, at 
overensstemmelsesvurderingsorganet 
opfylder kravene i artikel 24.

Or. fr

Begrundelse

Af hensyn til certificeringens pålidelighed og objektivitet og dermed til sikkerheden bør det 
være et ufravigeligt krav, at overensstemmelsesvurderingen akkrediteres af myndighederne og 
i intet tilfælde af en erhvervsorganisation eller brancheforening.

Ændringsforslag 43
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 certificeringens pålidelighed og objektivitet og dermed til sikkerheden bør det 
være et ufravigeligt krav, at overensstemmelsesvurderingen akkrediteres af myndighederne og 
i intet tilfælde af en erhvervsorganisation eller brancheforening.

Ændringsforslag 44
Bernadette Vergnaud
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Forslag til direktiv
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 den 
dokumentation, der attesterer 
overensstemmelsesvurderingsorganets 
kompetence, og oplysninger om de 
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 certificeringens pålidelighed og objektivitet og dermed til sikkerheden bør det 
være et ufravigeligt krav, at overensstemmelsesvurderingen akkrediteres af myndighederne og 
i intet tilfælde af en erhvervsorganisation eller brancheforening.

Ændringsforslag 45
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 notifikationen.

Or. fr
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Begrundelse

Af hensyn til certificeringens pålidelighed og objektivitet og dermed til sikkerheden bør det 
være et ufravigeligt krav, at overensstemmelsesvurderingen akkrediteres af myndighederne og 
i intet tilfælde af en erhvervsorganisation eller brancheforening.

Ændringsforslag 46
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 3 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 47
Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 43 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne vedtager og offentliggør 
senest den [indsæt dato – 2 år efter 
vedtagelse] de nødvendige love og 
administrative bestemmelser for at 
efterkomme artikel 3, første afsnit, punkt 
9-25, artikel 4, artikel 5, stk. 1, artikel 7-
12, artikel 15-17, artikel 19, stk. 1, første 
afsnit, artikel 20-42 og bilag II, III og IV. 
De tilsender straks Kommissionen disse 
bestemmelser med en 
sammenligningstabel, som viser 
sammenhængen mellem de pågældende 

Medlemsstaterne vedtager og offentliggør 
senest den [indsæt dato – tre år efter 
vedtagelse] de nødvendige love og 
administrative bestemmelser for at 
efterkomme artikel 3, første afsnit, punkt 
9-25, artikel 4, artikel 5, stk. 1, artikel 7-
12, artikel 15-17, artikel 19, stk. 1, første 
afsnit, artikel 20-42 og bilag II, III og IV. 
De tilsender straks Kommissionen disse 
bestemmelser med en 
sammenligningstabel, som viser 
sammenhængen mellem de pågældende 



AM\904694DA.doc 13/14 PE491.172v01-00

DA

bestemmelser og dette direktiv . bestemmelser og dette direktiv .

Or. en

Ændringsforslag 48
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 2 – afsnit 2 – led 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- konstruktions- og produktionstegninger 
samt oversigter over komponenter, 
delmontager, kredsløb osv.

Or. fr

Begrundelse

Kravene til den tekniske dokumentation bør bringes på linje med kravene i direktivet om 
elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser, eftersom 
elektriske og elektroniske produkter ofte er omfattet af begge direktiver.

Ændringsforslag 49
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 2 – afsnit 2 – led 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- de beskrivelser og forklaringer, der er 
nødvendige for at forstå disse tegninger 
og oversigter, og hvordan apparatet 
fungerer

Or. fr

Begrundelse

Kravene til den tekniske dokumentation bør bringes på linje med kravene i direktivet om 
elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser, eftersom 
elektriske og elektroniske produkter ofte er omfattet af begge direktiver.
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Ændringsforslag 50
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Bilag III – punkt 3 – afsnit 2 – litra c – nr. i a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) konstruktions- og 
produktionstegninger samt oversigter over 
komponenter, delmontager, kredsløb osv.

Or. fr

Begrundelse

Kravene til den tekniske dokumentation bør bringes på linje med kravene i direktivet om 
elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser, eftersom 
elektriske og elektroniske produkter ofte er omfattet af begge direktiver.

Ændringsforslag 51
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Bilag III – punkt 3 – afsnit 2 – litra c – nr. i b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ib) de beskrivelser og forklaringer, der er 
nødvendige for at forstå disse tegninger 
og oversigter, og hvordan apparatet 
fungerer

Or. fr

Begrundelse

Kravene til den tekniske dokumentation bør bringes på linje med kravene i direktivet om 
elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser, eftersom 
elektriske og elektroniske produkter ofte er omfattet af begge direktiver.


