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Ändringsförslag 29
Christel Schaldemose

Förslag till direktiv
Skäl 48

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(48) Det är nödvändigt att fastställa 
övergångsbestämmelser om att apparater 
som redan har släppts ut på marknaden i 
enlighet med direktiv 2004/108/EG ska få 
tillhandahållas på marknaden och tas i 
bruk.

(48) 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 apparater 
som redan har släppts ut på marknaden i 
enlighet med direktiv 2004/108/EG ska få 
tillhandahållas på marknaden och tas i 
bruk.

Or. en

Ändringsförslag 30
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) 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 nyligen genomförda översynen av RoHS- och WEEE-direktiven 
utesluts sådana apparater från dessa direktivs tillämpningsområde. För att förhindra 
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osäkerhet bör tillämpningsområdet för de olika produktdirektiven harmoniseras.

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

Förslag till direktiv
Artikel 3 – stycke 1 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. elektromagnetisk störning:
elektromagnetiskt fenomen som kan 
försämra funktionen hos en utrustning, 
t.ex. elektromagnetiskt brus, en oönskad 
signal eller en förändring i själva 
överföringsmediet,

5. elektromagnetisk störning:
elektromagnetiskt fenomen som kan 
försämra funktionen hos en utrustning; en 
elektromagnetisk störning kan vara 
elektromagnetiskt brus, en oönskad signal 
eller en förändring i själva 
överföringsmediet,

Or. de

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att återinföra den ursprungliga definitionen, som uttryckligen 
anger att önskade signaler inte ska definieras som en störning, eftersom dessa signaler utgör 
en elektromagnetisk inkompatibilitet i enlighet med artikel 6 och därmed inte ens får 
förekomma. Även i fortsättningen får en elektromagnetisk störning endast förekomma då det 
handlar om ett naturligt fenomen eller en oönskad signal – det kan aldrig handla om en 
önskad signal.

Ändringsförslag 32
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tillverkarna ska utarbeta den tekniska 
dokumentation som avses i bilagorna II 
och III och utföra eller låta utföra den 
bedömning av överensstämmelse som 
avses i artikel 15.

1. Tillverkarna ska utarbeta den tekniska 
dokumentation som avses i bilagorna II 
och/eller III och utföra eller låta utföra den 
bedömning av överensstämmelse som 
avses i artikel 14.

Or. en
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Ändringsförslag 33
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 34
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Importörerna ska på apparaten – 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 
slutanvändarna och 
marknadskontrollmyndigheterna samt en 
kontaktadress.

Or. en
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Ändringsförslag 35
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Artikel 14 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att visa att apparater överensstämmer 
med de väsentliga krav som anges i 
bilaga I ska något av följande förfaranden
användas:

För att visa att apparater överensstämmer 
med de väsentliga krav som anges i 
bilaga I ska något av följande förfaranden 
användas, enligt tillverkarens eget val:

Or. en

Ändringsförslag 36
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 och regelbundet 
uppdateras. Den ska översättas till det eller 
de språk som krävs av den medlemsstat där 
apparaten släpps ut eller tillhandahålls på 
marknaden.

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

Or. en

Ändringsförslag 37
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 och regelbundet 

2. EU-försäkran om överensstämmelse ska 
utformas i enlighet med mallen i bilaga IV 
till detta direktiv och regelbundet 
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uppdateras. Den ska översättas till det eller 
de språk som krävs av den medlemsstat där 
apparaten släpps ut eller tillhandahålls på 
marknaden.

uppdateras. Den kan på begäran översättas 
till det eller de språk som krävs av den 
medlemsstat där apparaten släpps ut eller 
tillhandahålls på marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 38
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, opartiska och därmed säkra bör organen för 
bedömning av överensstämmelse alltid ackrediteras av myndigheterna och de bör aldrig 
utgöras av näringslivs- eller branschorganisationer.

Ändringsförslag 39
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 
företag som är involverade i konstruktion, 
tillverkning, leverans, installation, 
användning eller underhåll av de 

utgår
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apparater 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, opartiska och därmed säkra bör organen för 
bedömning av överensstämmelse alltid ackrediteras av myndigheterna och de bör aldrig 
utgöras av näringslivs- eller branschorganisationer.

Ändringsförslag 40
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, installerar, köper, äger, använder 
eller underhåller de apparater som bedöms
och inte heller av den som företräder någon 
av dessa parter. Detta ska inte hindra att 
bedömda apparater som är nödvändiga för 
verksamheten inom organet för bedömning 
av överensstämmelse används eller att 
apparaterna 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 apparater och inte heller 
av den som företräder någon av dessa 
parter. Detta ska inte hindra att bedömda 
apparater som är nödvändiga för 
verksamheten inom organet för bedömning 
av överensstämmelse används eller att 
apparaterna används för personligt bruk.

Or. fr

Motivering

För att se till att intygen är tillförlitliga, opartiska och därmed säkra bör organen för 
bedömning av överensstämmelse alltid ackrediteras av myndigheterna och de bör aldrig 
utgöras av näringslivs- eller branschorganisationer.
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Ändringsförslag 41
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 24 – 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 apparater 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 apparater 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

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

Ändringsförslag 42
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 2

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 
apparater som organet anser sig ha 
kompetens för samt ett ackrediteringsintyg, 
om det finns ett sådant, som utfärdats av 
ett nationellt ackrediteringsorgan och där 

2. Ansökan ska åtföljas av en beskrivning 
av de bedömningar av överensstämmelse, 
den eller de moduler för bedömning av 
överensstämmelse och den eller de 
apparater som organet anser sig ha 
kompetens för samt ett ackrediteringsintyg, 
som utfärdats av ett nationellt 
ackrediteringsorgan och där det intygas att 
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det intygas att organet för bedömning av 
överensstämmelse uppfyller kraven i 
artikel 24.

organet för bedömning av 
överensstämmelse uppfyller kraven i 
artikel 24.

Or. fr

Motivering

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

Ändringsförslag 43
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, opartiska och därmed säkra bör organen för 
bedömning av överensstämmelse alltid ackrediteras av myndigheterna och de bör aldrig 
utgöras av näringslivs- eller branschorganisationer.

Ändringsförslag 44
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 28 – punkt 4
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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 
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.

utgår

Or. fr

Motivering

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

Ändringsförslag 45
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, opartiska och därmed säkra bör organen för 
bedömning av överensstämmelse alltid ackrediteras av myndigheterna och de bör aldrig 
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utgöras av näringslivs- eller branschorganisationer.

Ändringsförslag 46
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.

Or. en

Ändringsförslag 47
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 43 – 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 artikel 3 första stycket leden 9–25, 
artikel 4, artikel 5.1, artiklarna 7–12, 
artiklarna 15–17, artikel 19.1 första 
stycket, artiklarna 20–42 samt bilagorna II, 
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 artikel 3 första stycket leden 9–25, 
artikel 4, artikel 5.1, artiklarna 7–12, 
artiklarna 15–17, artikel 19.1 första 
stycket, artiklarna 20–42 samt bilagorna II, 
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 48
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Bilaga II – punkt 2 – stycke 2 – strecksats 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Konstruktions- och 
tillverkningsritningar samt scheman över 
komponenter, underenheter, kretsar etc.

Or. fr

Motivering

De krav som ställs på den tekniska dokumentationen bör anpassas till de krav som ställs i 
direktivet om elektrisk utrustning avsedd för användning inom vissa spänningsgränser, med 
tanke på att elektriska och elektroniska produkter ofta omfattas av båda direktiven.

Ändringsförslag 49
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Bilaga II – punkt 2 – stycke 2 – strecksats 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Beskrivningar och förklaringar som 
behövs för att förstå dessa ritningar och 
scheman och hur apparaten fungerar.

Or. fr

Motivering

De krav som ställs på den tekniska dokumentationen bör anpassas till de krav som ställs i 
direktivet om elektrisk utrustning avsedd för användning inom vissa spänningsgränser, med 
tanke på att elektriska och elektroniska produkter ofta omfattas av båda direktiven.

Ändringsförslag 50
Bernadette Vergnaud
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Förslag till direktiv
Bilaga III – punkt 3 – stycke 2 – led c – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ia) Konstruktions- och 
tillverkningsritningar samt scheman över 
komponenter, underenheter, kretsar etc.

Or. fr

Motivering

De krav som ställs på den tekniska dokumentationen bör anpassas till de krav som ställs i 
direktivet om elektrisk utrustning avsedd för användning inom vissa spänningsgränser, med 
tanke på att elektriska och elektroniska produkter ofta omfattas av båda direktiven.

Ändringsförslag 51
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Bilaga III – punkt 3 – stycke 2 – led c – led ib (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ib) Beskrivningar och förklaringar som 
behövs för att förstå dessa ritningar och 
scheman och hur apparaten fungerar.

Or. fr

Motivering

De krav som ställs på den tekniska dokumentationen bör anpassas till de krav som ställs i 
direktivet om elektrisk utrustning avsedd för användning inom vissa spänningsgränser, med 
tanke på att elektriska och elektroniska produkter ofta omfattas av båda direktiven.


