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***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets Ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert Ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af 
medlemsstaternes lovgivning om tilgængeliggørelse på markedet af trykbærende udstyr 
(omarbejdning)
(COM(2013)0471 – C7-0203/2013 – 2013/0221(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure – omarbejdning)

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2013)0471),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114, i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget 
(C7-0203/2013),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, 

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af ...,

– der henviser til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere 
systematisk omarbejdning af retsakter1,

– der henviser til skrivelse af ... fra Retsudvalget til Udvalget om det Indre Marked og 
Forbrugerbeskyttelse, jf. forretningsordenens artikel 87, stk. 3, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 87 og 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 
(A7-0000/2013),

A. der henviser til, at dette forslag ifølge den rådgivende gruppe bestående af de juridiske 
tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen ikke indebærer andre 
indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i selve forslaget, og at 
det, hvad angår de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter sammen med de nævnte 
ændringer, udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden 
indholdsmæssige ændringer; 

1. fastlægger nedenstående holdning ved førstebehandling under hensyntagen til 
henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen;

2. anmoder om fornyet forelæggelse for Parlamentet, hvis Kommissionen agter at ændre sit 
forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

                                               
1 EFT C 77, 28.3.2002, s. 1.
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3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de 
nationale parlamenter.
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Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Europa-Parlamentets og Rådets 
afgørelse nr. 768/2008/EF af 9. juli 2008 
om fælles rammer for markedsføring af 
produkter og om ophævelse af Rådets 
afgørelse 93/465/EØF fastsætter den 
fælles ramme af generelle principper og 
referencebestemmelser, som skal anvendes 
på hele lovgivningen om harmonisering af 
betingelserne for omsætning af produkter, 
således at der skabes et ensartet grundlag 
for ændringer i eller omarbejdning af 
denne lovgivning. Direktiv 97/23/EF bør 
derfor tilpasses afgørelsen.

(3) Europa-Parlamentets og Rådets 
afgørelse nr. 768/2008/EF af 9. juli 2008
om fælles rammer for markedsføring af 
produkter og om ophævelse af Rådets 
afgørelse 93/465/EØF15 fastsætter 
generelle principper og 
referencebestemmelser, som skal anvendes 
på sektorbestemt lovgivning, således at der 
skabes et ensartet grundlag for ændringer i 
eller omarbejdning af denne lovgivning. 
Direktiv 97/23/EF bør derfor tilpasses 
afgørelsen.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Dette direktiv omfatter trykbærende 
udstyr, der er nyt på Unionens marked, 
når det bringes i omsætning. Det vil sige, 
at det enten er nyt trykbærende udstyr 
fremstillet af en producent, der er 
etableret i Unionen, eller trykbærende 
udstyr, som er importeret fra et tredjeland, 
hvad enten det er nyt eller brugt.

Or. en
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Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 3 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3b) Dette direktiv bør finde anvendelse 
på alle former for levering, herunder 
fjernsalg.

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Det bør påhvile de erhvervsdrivende 
at drage omsorg for trykbærende udstyrs 
opfyldelse af kravene i dette direktiv i 
forhold til den rolle, de hver især spiller i 
forsyningskæden, for at sikre et højt niveau 
for beskyttelse af samfundsinteresser 
såsom sundhed og sikkerhed samt 
forbrugerbeskyttelse og for at sikre fair 
konkurrencebetingelser på Unionens 
marked.

(15) Det bør påhvile de erhvervsdrivende 
at drage omsorg for trykbærende udstyrs 
opfyldelse af kravene i dette direktiv i 
forhold til den rolle, de hver især spiller i 
forsyningskæden, for at sikre et højt niveau 
for beskyttelse af samfundsinteresser 
såsom sundhed og sikkerhed for 
mennesker, husdyr og ejendom og for at 
sikre fair konkurrencebetingelser på 
Unionens marked.

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) For at lette kommunikationen mellem 
de erhvervsdrivende, de nationale 
markedsovervågningsmyndigheder og 
forbrugerne bør medlemsstaterne opfordre 
de erhvervsdrivende til at oplyse en 

(18) For at lette kommunikationen mellem 
de erhvervsdrivende,
markedsovervågningsmyndighederne og 
forbrugerne bør medlemsstaterne opfordre 
de erhvervsdrivende til at medtage en 
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websiteadresse som supplement til 
postadressen

websiteadresse som supplement til 
postadressen.

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Det er nødvendigt at sikre, at 
trykbærende udstyr fra tredjelande, der 
kommer ind på Unionens marked, opfylder 
alle kravene i dette direktiv, og navnlig at 
fabrikanterne har underkastet sådant 
trykbærende udstyr hensigtsmæssige 
overensstemmelsesvurderingsprocedurer. 
Der bør derfor fastsættes bestemmelse om, 
at importører skal sikre sig, at det 
trykbærende udstyr, de bringer i 
omsætning på markedet, opfylder kravene i 
dette direktiv, og at de ikke bringer 
trykbærende udstyr i omsætning, der ikke 
opfylder sådanne krav eller udgør en risiko. 
Der bør også fastsættes bestemmelse om, at 
importørerne skal sikre sig, at der er 
gennemført overensstemmelsesvurderings-
procedurer, og at der forefindes mærkning 
af det trykbærende udstyr og 
dokumentation udarbejdet af fabrikanter 
for at muliggøre kontrol fra de nationale 
myndigheders side.

(19) Det er nødvendigt at sikre, at 
trykbærende udstyr fra tredjelande, der 
kommer ind på Unionens marked, opfylder 
alle kravene i dette direktiv, og navnlig at 
fabrikanterne har underkastet sådant 
trykbærende udstyr hensigtsmæssige 
overensstemmelsesvurderingsprocedurer. 
Der bør derfor fastsættes bestemmelse om, 
at importører skal sikre sig, at det 
trykbærende udstyr, de bringer i 
omsætning på markedet, opfylder kravene i 
dette direktiv, og at de ikke bringer 
trykbærende udstyr i omsætning, der ikke 
opfylder sådanne krav eller udgør en risiko. 
Der bør også fastsættes bestemmelse om, at 
importørerne skal sikre sig, at der er 
gennemført overensstemmelsesvurderings-
procedurer, og at der forefindes mærkning 
af det trykbærende udstyr og 
dokumentation udarbejdet af fabrikanter 
for at muliggøre kontrol fra de kompetente
nationale myndigheders side.

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Betragtning 21
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Når en importør bringer trykbærende 
udstyr i omsætning på markedet, bør 
vedkommende på udstyret anføre sit navn 
og den postadresse, hvorpå den 
pågældende kan kontaktes. Der bør kunne 
gøres undtagelse herfra i tilfælde, hvor det 
trykbærende udstyrs størrelse eller art gør 
det umuligt at anføre navn og adresse. 
Dette omfatter tilfælde, hvor importøren 
ville være nødt til at åbne emballagen for at 
anføre sit navn og sin adresse på udstyret.

(21) Når en importør bringer trykbærende 
udstyr i omsætning på markedet, bør 
vedkommende på udstyret anføre sit navn, 
registrerede firmabetegnelse eller 
registrerede varemærke og den 
postadresse, hvorpå den pågældende kan 
kontaktes. Der bør kunne gøres undtagelse 
herfra i tilfælde, hvor det trykbærende 
udstyrs størrelse eller art gør det umuligt at 
anføre navn og adresse. Dette omfatter 
tilfælde, hvor importøren ville være nødt til 
at åbne emballagen for at anføre sit navn 
og sin adresse på udstyret.

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) I forbindelse med opbevaringen af de i 
dette direktiv krævede oplysninger til 
identifikation af andre erhvervsdrivende 
bør de erhvervsdrivende ikke være 
forpligtede til at ajourføre sådanne 
oplysninger for så vidt angår andre 
erhvervsdrivende, som enten har leveret 
dem trykbærende udstyr, eller som de har 
leveret trykbærende udstyr til.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Betragtning 29
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) I betragtning af arten af den risiko, 
som brug af trykbærende udstyr indebærer, 
og for at gøre det muligt for 
erhvervsdrivende at dokumentere og for de 
kompetente myndigheder at sikre, at 
trykbærende udstyr, der gøres tilgængeligt 
på markedet, opfylder de væsentlige 
sikkerhedskrav, bør der fastsættes 
procedurer for 
overensstemmelsesvurdering. Disse 
procedurer bør udformes på grundlag af, 
hvor stor fare det trykbærende udstyr 
indebærer. for hver kategori trykbærende 
udstyr bør der derfor gælde en passende 
procedure eller foretages et valg mellem 
flere procedurer, som svarer til hinanden i 
strenghed. Afgørelse nr. 768/2008/EF 
indeholder en række moduler for 
procedurerne for overensstemmelses-
vurdering, som omfatter procedurer af 
progressiv strenghedsgrad alt efter 
risikoniveauet og det krævede 
sikkerhedsniveau. For at sikre koordinering 
mellem de forskellige sektorer og for at 
undgå ad hoc-varianter bør procedurerne 
for overensstemmelsesvurdering vælges 
blandt modulerne. De præciseringer, der er 
foretaget af disse procedurer, er begrundet i 
de særlige krav, trykbærende udstyr stiller 
til verifikationen.

(29) I betragtning af arten af den risiko, 
som brug af trykbærende udstyr indebærer, 
og for at gøre det muligt for 
erhvervsdrivende at dokumentere og for de 
kompetente myndigheder at sikre, at 
trykbærende udstyr, der gøres tilgængeligt 
på markedet, overholder de væsentlige 
sikkerhedskrav, bør der fastsættes 
procedurer for 
overensstemmelsesvurdering. Disse 
procedurer bør udformes på grundlag af, 
hvor stor fare det trykbærende udstyr 
indebærer. for hver kategori trykbærende 
udstyr bør der derfor gælde en passende 
procedure eller foretages et valg mellem 
flere procedurer, som svarer til hinanden i 
strenghed. Afgørelse nr. 768/2008/EF 
indeholder en række moduler for 
procedurerne for overensstemmelses-
vurdering, som omfatter procedurer af 
progressiv strenghedsgrad alt efter 
risikoniveauet og det krævede 
sikkerhedsniveau. For at sikre koordinering 
mellem de forskellige sektorer og for at 
undgå ad hoc-varianter bør procedurerne 
for overensstemmelsesvurdering vælges 
blandt modulerne. De præciseringer, der er 
foretaget af disse procedurer, er begrundet i 
de særlige krav, trykbærende udstyr stiller 
til verifikationen.

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) Med henblik på at sikre effektiv 
adgang til oplysninger i 
markedsovervågningsøjemed bør alle de 

(33) Med henblik på at sikre effektiv 
adgang til oplysninger i 
markedsovervågningsøjemed bør alle de 
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oplysninger, der er nødvendige for at 
identificere alle de EU-retsakter, som 
finder anvendelse, være tilgængelige i en
"enkelt EU-overensstemmelseserklæring".

oplysninger, der er nødvendige for at 
identificere alle de EU-retsakter, som 
finder anvendelse, være tilgængelige i en
"enkelt EU-overensstemmelseserklæring".
For at mindske de administrative byrder 
for de erhvervsdrivende kan en sådan 
enkelt EU-overensstemmelseserklæring 
tage form af et dossier bestående af 
relevante individuelle 
overensstemmelseserklæringer.

Or. en

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Betragtning 33 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33a) Det er nødvendigt at kontrollere 
overholdelsen af de relevante, væsentlige 
sikkerhedskrav for at beskytte slutbrugere, 
øvrige brugere og tredjemænd effektivt.

Or. en

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Betragtning 54

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(54) Det er nødvendigt at fastsætte 
overgangsordninger, som gør det muligt at 
gøre trykbærende udstyr tilgængeligt på 
markedet og at ibrugtage dette, såfremt det 
opfylder kravene i direktiv 97/23/EF.

(54) Det er nødvendigt at fastsætte
fornuftige overgangsordninger, som gør 
det muligt at gøre trykbærende udstyr 
tilgængeligt på markedet og at ibrugtage 
dette, uden at skulle opfylde yderligere 
produktkrav, såfremt de allerede er bragt i
omsætning i henhold til direktiv 97/23/EF
inden datoen for anvendelsen af de 
nationale bestemmelser til gennemførelse 
af dette direktiv. Distributører bør derfor 
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kunne levere trykbærende udstyr, som er 
bragt i omsætning – dvs. 
lagerbeholdninger som allerede befinder 
sig i distributionskæden – inden datoen 
for anvendelsen af de nationale 
bestemmelser til gennemførelse af dette 
direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Betragtning 55

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(55) Medlemsstaterne bør fastsætte, hvilke 
sanktioner der gælder for overtrædelse af
bestemmelserne i de nationale love, der 
vedtages i henhold til dette direktiv, og 
sikre, at de anvendes. Sanktionerne skal
være effektive, stå i rimeligt forhold til 
overtrædelsen og have afskrækkende 
virkning.

(55) Medlemsstaterne bør fastsætte, hvilke 
sanktioner der gælder for overtrædelse af 
de nationale bestemmelser, der vedtages i 
henhold til dette direktiv, og sikre, at disse 
regler håndhæves. De sanktioner, der 
fastsættes, bør være effektive, stå i rimeligt 
forhold til overtrædelsen og have 
afskrækkende virkning.

Or. en

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Betragtning 57

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(57) Forpligtelsen til at gennemføre 
nærværende direktiv i national ret bør kun 
omfatte de bestemmelser, hvori der er 
foretaget indholdsmæssige ændringer i 
forhold til direktiv 97/23/EF. Forpligtelsen 
til at gennemføre de bestemmelser, hvori 
der ikke er foretaget ændringer, følger af 
direktiv 97/23/EF.

(57) Forpligtelsen til at gennemføre 
nærværende direktiv i national ret bør kun 
omfatte de bestemmelser, hvori der er 
foretaget indholdsmæssige ændringer i 
forhold til det tidligere direktiv. 
Forpligtelsen til at gennemføre de 
bestemmelser, hvori der ikke er foretaget 
ændringer, følger af det tidligere direktiv.
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Or. en

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I dette direktiv forstås ved: (Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

24) "akkreditering": akkreditering som 
fastsat i artikel 2, stk. 10, i forordning (EF) 
nr. 765/2008

24) "akkreditering": akkreditering som 
fastsat i artikel 2, punkt (10), i forordning
(EF) nr. 765/2008

Or. en

Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

25) "nationalt akkrediteringsorgan": 
akkrediteringsorgan som defineret i artikel 
2, stk. 11, i forordning (EF) nr. 765/2008

25) "nationalt akkrediteringsorgan": 
akkrediteringsorgan som defineret i
artikel 2, punkt (11), i forordning (EF) 
nr. 765/2008

Or. en
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Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

28) "tilbagekaldelse": enhver 
foranstaltning, der har til formål at opnå, at 
trykbærende udstyr, der allerede er gjort 
tilgængeligt for slutbrugeren, returneres

28) "tilbagekaldelse": enhver 
foranstaltning, der har til formål at opnå, at 
trykbærende udstyr, der allerede er gjort 
tilgængeligt for slutbrugerne eller andre 
brugere, returneres

Or. en

Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Dette direktiv berører ikke 
medlemsstaternes mulighed for at stille 
krav, som de finder nødvendige for at sikre 
beskyttelsen af personer og navnlig 
beskyttelsen af arbejdstagere ved 
anvendelsen af det pågældende 
trykbærende udstyr, såfremt der ikke 
derved kræves ændringer af det 
trykbærende udstyr i forhold til 
bestemmelserne i dette direktiv.

2. Dette direktiv berører ikke 
medlemsstaternes mulighed for at stille 
krav, som de finder nødvendige for at sikre 
beskyttelsen af personer og navnlig 
beskyttelsen af arbejdstagere ved 
anvendelsen af det pågældende 
trykbærende udstyr eller de pågældende 
enheder, såfremt der ikke derved kræves 
ændringer af det trykbærende udstyr eller 
enhederne i forhold til bestemmelserne i 
dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstater kan, i det omfang det er 
nødvendigt af hensyn til sikker og korrekt 

2. Medlemsstater kan, i det omfang det er 
nødvendigt af hensyn til sikker og korrekt 
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anvendelse af trykbærende udstyr, kræve, 
at de i punkt 3.3 og 3.4 i bilag I nævnte 
oplysninger gives på det eller de 
officielle unionssprog, som kan 
bestemmes af den medlemsstat, hvor 
udstyret stilles til rådighed for brugeren.

anvendelse af trykbærende udstyr, kræve, 
at de i punkt 3.3 og 3.4 i bilag I nævnte 
oplysninger gives på et sprog, der er 
letforståeligt for slutbrugere, andre 
brugere og 
markedsovervågningsmyndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fabrikanten skal for det i artikel 4, stk. 1 
og 2, omhandlede trykbærende udstyr 
udarbejde den i bilag II tekniske 
dokumentation og gennemføre eller få 
gennemført den i artikel 14 omhandlede 
overensstemmelsesvurderingsprocedure.

2. Fabrikanten skal for det i artikel 4, stk. 1 
og 2, omhandlede trykbærende udstyr 
udarbejde den i bilag II tekniske 
dokumentation og få gennemført den i 
artikel 14 omhandlede 
overensstemmelsesvurderingsprocedure.

Or. en

Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Fabrikanten skal sikre, at der findes 
procedurer til sikring af produktionsseriers 
fortsatte overensstemmelse. Der skal i 
fornødent omfang tages hensyn til 
ændringer i det trykbærende udstyrs 
konstruktion eller kendetegn og til 
ændringer i de harmoniserede standarder 
eller andre tekniske specifikationer, som 
der er henvist til for at dokumentere 
udstyrets overensstemmelse med de 
gældende krav.

4. Fabrikanten skal sikre, at der findes 
procedurer til sikring af produktionsseriers 
fortsatte overensstemmelse med dette 
direktiv. Der skal i fornødent omfang tages 
hensyn til ændringer i det trykbærende 
udstyrs konstruktion eller kendetegn og til 
ændringer i de harmoniserede standarder 
eller andre tekniske specifikationer, som 
der er henvist til for at dokumentere 
udstyrets overensstemmelse med de 
gældende krav.
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Or. en

Ændringsforslag 23

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når det anses for hensigtsmæssigt som 
følge af de med trykbærende udstyr 
forbundne risici, skal fabrikanten med 
henblik på beskyttelse af forbrugernes og 
andre brugeres sundhed og sikkerhed 
foretage stikprøvekontrol af trykbærende 
udstyr, der er tilgængeliggjort på markedet, 
undersøge og om nødvendigt føre register 
over klager over trykbærende udstyr, der 
ikke opfylder kravene, og tilbagekaldelser 
af sådant udstyr og holde distributørerne 
orienteret om enhver sådan overvågning.

Når det anses for hensigtsmæssigt som 
følge af de med trykbærende udstyr 
forbundne risici, skal fabrikanten med 
henblik på beskyttelse af forbrugernes og 
andre brugeres sundhed og sikkerhed på 
behørigt begrundet anmodning fra de 
kompetente myndigheder foretage 
stikprøvekontrol af trykbærende udstyr, der 
er tilgængeliggjort på markedet, undersøge 
og om nødvendigt føre register over klager 
over trykbærende udstyr, der ikke opfylder 
kravene, og tilbagekaldelser af sådant 
udstyr og holde distributørerne orienteret 
om enhver sådan overvågning.

Or. en

Ændringsforslag 24

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Fabrikanten skal sikre, at hans
trykbærende udstyr er forsynet med et 
type-, parti- eller serienummer eller en 
anden form for angivelse, ved hjælp af 
hvilken det kan identificeres, eller hvis 
dette på grund af udstyrets størrelse eller 
art ikke er muligt, at de krævede 
oplysninger fremgår af emballagen eller af 
et dokument, der ledsager udstyret.

5. Fabrikanten skal sikre, at det
trykbærende udstyr, han har bragt i 
omsætning, er forsynet med et type-, parti-
eller serienummer eller en anden form for 
angivelse, ved hjælp af hvilken det kan 
identificeres, eller hvis dette på grund af 
udstyrets størrelse eller art ikke er muligt, 
at de krævede oplysninger fremgår af 
emballagen eller af et dokument, der 
ledsager udstyret.
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Or. en

Ændringsforslag 25

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Fabrikantens navn, registrerede 
firmanavn eller registrerede varemærke, 
postadresse og, evt. webadresse skal 
fremgå af det trykbærende udstyr, eller 
hvis dette ikke er muligt, af emballagen 
eller af et dokument, der ledsager udstyret. 
Adressen skal være adressen på ét enkelt 
sted, hvor fabrikanten kan kontaktes.

6. Fabrikantens navn, registrerede 
firmanavn eller registrerede varemærke
såvel som postadressen skal fremgå af det 
trykbærende udstyr, eller hvis dette ikke er 
muligt, af emballagen eller af et dokument, 
der ledsager udstyret. Adressen er adressen 
på ét enkelt sted, hvor fabrikanten kan 
kontaktes. Kontaktoplysningerne angives 
på et for slutbrugerne, andre brugere og 
markedsovervågningsmyndighederne 
letforståeligt sprog.

Or. en

Ændringsforslag 26

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forpligtelserne i henhold til artikel 6, 
stk. 1, og udarbejdelsen af teknisk 
dokumentation kan ikke være en del af den 
bemyndigede repræsentants fuldmagt.

Forpligtelserne i henhold til artikel 6, 
stk. 1, og forpligtelsen til at udarbejde
teknisk dokumentation som omhandlet i 
artikel 6, stk. 2, kan ikke være en del af 
den bemyndigede repræsentants fuldmagt.

Or. en

Ændringsforslag 27

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Distributøren skal, før han gør det i 
artikel 4, stk. 1 og 2, omhandlede 
trykbærende udstyr tilgængeligt på 
markedet, kontrollere, at det er forsynet 
med CE-mærkning, er ledsaget af den 
krævede dokumentation og af en 
brugsanvisning og sikkerhedsinformation, 
jf. punkt 3.3 og 3.4 i bilag I, på et sprog, 
der er let forståeligt for forbrugere og andre 
brugere i den medlemsstat, hvor det 
trykbærende udstyr gøres tilgængeligt på 
markedet, og at fabrikanten og importøren 
har opfyldt kravene i artikel 6, stk. 5 og 6, 
og artikel 8, stk. 3.

2. Distributøren skal, før han gør det i 
artikel 4, stk. 1 og 2, omhandlede 
trykbærende udstyr tilgængeligt på 
markedet, kontrollere, at det er forsynet 
med CE-mærkning, er ledsaget af den 
krævede dokumentation og af en 
brugsanvisning og sikkerhedsinformation, 
jf. punkt 3.3 og 3.4 i bilag I, på et sprog, 
der er let forståeligt for forbrugere og andre 
brugere i den medlemsstat, hvor det 
trykbærende udstyr gøres tilgængeligt på 
markedet, og at fabrikanten og importøren 
har opfyldt kravene i henholdsvis artikel 6, 
stk. 5 og 6, og artikel 8, stk. 3.

Or. en

Ændringsforslag 28

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Distributøren skal, før han gør det i artikel 
4, stk. 3, omhandlede trykbærende udstyr 
tilgængeligt på markedet, kontrollere, at 
det er ledsaget af en fyldestgørende 
brugsanvisning på et sprog, der er let 
forståeligt for forbrugere og andre brugere
i den medlemsstat, hvor det trykbærende 
udstyr gøres tilgængeligt på markedet, og 
at fabrikanten og importøren har opfyldt 
kravene i artikel 6, stk. 5 og 6, og artikel 8, 
stk. 3.

Distributøren skal, før han gør det i artikel 
4, stk. 3, omhandlede trykbærende udstyr 
tilgængeligt på markedet, kontrollere, at 
det er ledsaget af en fyldestgørende 
brugsanvisning på et sprog, der er let 
forståeligt for forbrugere og andre brugere
i den medlemsstat, hvor det trykbærende 
udstyr gøres tilgængeligt på markedet, og 
at fabrikanten og importøren har opfyldt 
kravene i henholdsvis artikel 6, stk. 5 og 6, 
og artikel 8, stk. 3.

Or. en
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Ændringsforslag 29

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis en distributør finder eller har grund 
til at tro, at det trykbærende udstyr, han har 
tilgængeliggjort på markedet, ikke er i 
overensstemmelse med dette direktiv, skal 
han træffe de nødvendige foranstaltninger 
for at bringe udstyret i overensstemmelse 
med lovgivningen eller om nødvendigt 
trække det tilbage fra markedet eller kalde 
det tilbage. Derudover skal distributøren, 
hvis det trykbærende udstyr udgør en 
risiko, straks orientere de kompetente 
nationale myndigheder i de medlemsstater, 
hvor han har gjort udstyret tilgængeligt, 
herom og give nærmere oplysninger om 
særlig den manglende overensstemmelse 
med lovgivningen og de trufne 
foranstaltninger.

4. Hvis en distributør finder eller har grund 
til at tro, at det trykbærende udstyr, han har 
tilgængeliggjort på markedet, ikke er i 
overensstemmelse med dette direktiv, skal 
han træffe de nødvendige foranstaltninger 
for at bringe udstyret i overensstemmelse 
med lovgivningen eller om nødvendigt 
trække det tilbage fra markedet eller kalde 
det tilbage. Derudover skal distributøren, 
hvis det trykbærende udstyr udgør en 
risiko, straks orientere de kompetente 
nationale myndigheder i de medlemsstater, 
hvor han har gjort udstyret tilgængeligt på 
markedet, herom og give nærmere 
oplysninger om særlig den manglende 
overensstemmelse med lovgivningen og de 
trufne foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 30

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Dokumenter og korrespondance 
vedrørende overensstemmelsesvurderingen 
udfærdiges på det eller de 
officielle unionssprog, som kan 
bestemmes af den medlemsstat, hvor det 
for gennemførelsen af disse procedurer 
ansvarlige organ er etableret, eller på et 
af dette organ godkendt sprog.

8. Dokumenter og korrespondance 
vedrørende overensstemmelsesvurderingen 
udfærdiges på et for slutbrugerne, andre 
brugere og 
markedsovervågningsmyndighederne 
letforståeligt sprog.

Or. en
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Ændringsforslag 31

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis det trykbærende udstyr er underlagt 
mere end én EU-retsakt, der kræver EU-
overensstemmelseserklæring, udfærdiges 
en enkelt EU-overensstemmelseserklæring 
for alle sådanne EU-retsakter. Erklæringen 
skal indeholde en angivelse af de 
pågældende retsakter inklusive 
offentliggørelseshenvisninger.

3. Hvis det trykbærende udstyr er underlagt 
mere end én EU-retsakt, der kræver EU-
overensstemmelseserklæring, udfærdiges 
en enkelt EU-overensstemmelseserklæring 
for alle sådanne EU-retsakter. Erklæringen 
skal indeholde en angivelse af de 
pågældende EU-retsakter inklusive 
offentliggørelseshenvisninger.

Or. en

Ændringsforslag 32

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Medlemsstaterne skal benytte sig af 
eksisterende mekanismer til sikring af, at 
CE-mærkningsordningen anvendes 
korrekt, og træffe de fornødne 
foranstaltninger i tilfælde af uretmæssig 
anvendelse af mærkningen.

Or. en

Ændringsforslag 33

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Overensstemmelsesvurderingsorganet 
skal oprettes i henhold til national
lovgivning og være en juridisk person.

2. Overensstemmelsesvurderingsorganet 
skal oprettes i henhold til en medlemsstats 
nationale lovgivning og være en juridisk 
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person.

Or. en

Ændringsforslag 34

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 6 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det skal have de fornødne midler til at 
udføre de tekniske og administrative 
opgaver i forbindelse med 
overensstemmelsesvurderingsaktiviteterne 
på en egnet måde og skal have adgang til 
alt nødvendigt udstyr og alle nødvendige 
faciliteter.

Overensstemmelsesvurderingsorganet skal 
have de fornødne midler til at udføre de 
tekniske og administrative opgaver i 
forbindelse med 
overensstemmelsesvurderingsaktiviteterne 
på en egnet måde og skal have adgang til 
alt nødvendigt udstyr og alle nødvendige 
faciliteter.

Or. en

Ændringsforslag 35

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 7 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Det personale, som skal udføre
overensstemmelsesvurderings-
aktiviteterne, skal have:

7. Det personale, som skal udføre
overensstemmelsesvurderingsopgaverne, 
skal have:

Or. en

Ændringsforslag 36

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 8 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Det skal sikres, at 
overensstemmelsesvurderingsorganet, dets 
øverste ledelse og vurderingspersonalet
arbejder uvildigt.

8. Det skal sikres, at 
overensstemmelsesvurderingsorganet, dets 
øverste ledelse og det personale, der er 
ansvarligt for at foretage 
overensstemmelsesvurderingsopgaver,
arbejder uvildigt.

Or. en

Ændringsforslag 37

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 8 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Aflønningen af den øverste ledelse og
vurderingspersonalet må ikke være 
afhængig af antallet af foretagne 
vurderinger eller af resultatet af disse 
vurderinger.

Aflønningen af den øverste ledelse og det 
personale, der er ansvarligt for at foretage 
overensstemmelsesvurderingsopgaver, må 
ikke være afhængig af antallet af foretagne 
vurderinger eller af resultatet af disse 
vurderinger.

Or. en

Ændringsforslag 38

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11. Overensstemmelsesvurderingsorganet 
skal deltage i eller sikre, at dets
vurderingspersonale er orienteret om de 
relevante standardiseringsaktiviteter og 
aktiviteterne i den koordineringsgruppe af 
bemyndigede organer, der er nedsat i 
henhold til EU's relevante 
harmoniseringslovgivning, og som 
generelle retningslinjer anvende de 

11. Overensstemmelsesvurderingsorganet 
skal deltage i eller sikre, at dets personale, 
der er ansvarligt for at foretage 
overensstemmelsesvurderingsopgaver, er
orienteret om de relevante 
standardiseringsaktiviteter og aktiviteterne 
i den koordineringsgruppe af bemyndigede 
organer, der er nedsat i henhold til EU's 
relevante harmoniseringslovgivning, og 
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administrative afgørelser og dokumenter, 
som er resultatet af den nævnte gruppes 
arbejde.

som generelle retningslinjer anvende de 
administrative afgørelser og dokumenter, 
som er resultatet af den nævnte gruppes 
arbejde.

Or. en

Ændringsforslag 39

Forslag til direktiv
Artikel 26 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formodning om overensstemmelse Formodning om bemyndigede organers
overensstemmelse

Or. en

Ændringsforslag 40

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ansøgningen skal ledsages af en 
beskrivelse af de 
overensstemmelsesvurderingsaktiviteter, 
det eller de 
overensstemmelsesvurderingsmoduler og 
det trykbærende udstyr, som organet 
hævder 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 eller 25.

2. Ansøgningen om notifikation skal 
ledsages af en beskrivelse af de 
overensstemmelsesvurderingsaktiviteter, 
det eller de 
overensstemmelsesvurderingsmoduler og 
det trykbærende udstyr, som organet 
hævder 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 eller 25.

Or. en
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Ændringsforslag 41

Forslag til direktiv
Artikel 30 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen offentliggør listen over 
organer, der er bemyndiget i henhold til 
dette direktiv, herunder de 
identifikationsnumre, de er blevet tildelt, 
og de aktiviteter, til hvilke de er 
bemyndiget.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 42

Forslag til direktiv
Artikel 30 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen holder listen ajourført. (Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 43

Forslag til direktiv
Artikel 33 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den bemyndigende medlemsstat skal 
efter anmodning forelægge Kommissionen 
alle oplysninger om grundlaget for den 
pågældende notifikation eller det 
bemyndigede organs fortsatte kompetence.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en
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Ændringsforslag 44

Forslag til direktiv
Artikel 34 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis et overensstemmelsesvurderings-
organ finder, at de væsentlige 
sikkerhedskrav, der er fastsat i bilag I eller 
i de dertil svarende harmoniserede 
standarder, ikke er opfyldt af fabrikanten, 
skal det anmode fabrikanten om at 
afhjælpe dette og udsteder ikke
overensstemmelsesattest.

3. Hvis et bemyndiget organ finder, at de 
væsentlige sikkerhedskrav, der er fastsat i 
bilag I eller i de dertil svarende 
harmoniserede standarder eller andre 
tekniske specifikationer, ikke er opfyldt af 
fabrikanten, skal det anmode fabrikanten 
om at afhjælpe dette og udsteder ikke en 
attest.

Or. en

Ændringsforslag 45

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) forhold, der har indflydelse på omfanget 
af og betingelserne for notifikationen

b) forhold, der har indflydelse på omfanget 
af eller betingelserne for notifikationen

Or. en

Ændringsforslag 46

Forslag til direktiv
Artikel 40 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændring af bilagene Delegerede beføjelser

Or. en
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Ændringsforslag 47

Forslag til direktiv
Artikel 40 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen har i henhold til artikel 41
beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter vedrørende omklassificering af 
trykbærende udstyr, hvis den finder:

For at tage hensyn til tekniske fremskridt 
inden for teknologien for trykbærende 
udstyr bør Kommissionen i henhold til 
artikel 41 have beføjelse til at vedtage 
delegerede retsakter om ændring af
klassificeringen af trykbærende udstyr for 
at:

Or. en

Ændringsforslag 48

Forslag til direktiv
Artikel 40 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at trykbærende udstyr eller en gruppe 
trykbærende udstyr, der er omfattet af 
artikel 4, stk. 3, bør falde ind under 
bestemmelserne i artikel 4, stk. 1,

a) lade trykbærende udstyr eller en gruppe 
trykbærende udstyr, der er omfattet af 
artikel 4, stk. 3, falde ind under 
bestemmelserne i artikel 4, stk. 1,

Or. en

Ændringsforslag 49

Forslag til direktiv
Artikel 40 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at enheder eller en gruppe enheder, der 
er omfattet af artikel 4, stk. 3, bør falde ind 
under bestemmelserne i artikel 4, stk. 2,

b) lade enheder eller en gruppe enheder, 
der er omfattet af artikel 4, stk. 3, falde ind 
under bestemmelserne i artikel 4, stk. 2,
eller

Or. en
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Ændringsforslag 50

Forslag til direktiv
Artikel 40 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at trykbærende udstyr eller en gruppe 
trykbærende udstyr som en undtagelse fra 
bestemmelserne i bilag II bør klassificeres
i en anden kategori.

c) klassificere trykbærende udstyr eller en 
gruppe trykbærende udstyr som en 
undtagelse fra bestemmelserne i bilag II i 
en anden kategori.

Or. en

Ændringsforslag 51

Forslag til direktiv
Artikel 44 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne vedtager og 
offentliggør inden 1. marts 2015 de love og 
administrative bestemmelser, der er 
nødvendige for at efterkomme artikel 2, 
stk. 15-31, artikel 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17,
18, 19, stk. 3-5, artikel 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 38, 42, 43 og bilag III og IV. De
meddeler straks Kommissionen teksten til 
disse foranstaltninger.

1. Medlemsstaterne vedtager og 
offentliggør inden 1. marts 2015 de love og 
administrative bestemmelser, der er 
nødvendige for at efterkomme artikel 2, 
stk. 15-31, artikel 6-12, 17 og 18, artikel
19, stk. 3, 4 og 5, artikel 20-38, 42 og 43 
samt bilag III og IV. De tilsender straks 
teksten til disse love og bestemmelser til 
Kommissionen.

Or. en
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Forslag til direktiv
Bilag IV – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EU OVERENSSTEMMELSES- EU-OVERENSSTEMMELSES-
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ERKLÆRING ERKLÆRING (Nr. XXXX)1

_________________

1 Det er valgfrit, om fabrikanten vil tildele 
overensstemmelsen et nummer.

Or. en
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Forslag til direktiv
Bilag IV – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Nr. ... (entydig identifikation af det 
trykbærende udstyr):

udgår

Or. en
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BILAG: UDTALELSE FRA DEN RÅDGIVENDE GRUPPE BESTÅENDE AF DE 
JURIDISKE TJENESTER I EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG 

KOMMISSIONEN

DE JURIDISKE TJENESTERS
RÅDGIVENDE GRUPPE

Bruxelles,

UDTALELSE

TIL EUROPA-PARLAMENTET
RÅDET
KOMMISSIONEN

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af 
medlemsstaternes lovgivning om tilgængeliggørelse på markedet af trykbærende udstyr 
(omarbejdning)
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BEGRUNDELSE

Baggrund 

Denne betænkning medfører ændringer af et forslag fra Kommissionen om omarbejdning af 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/23/EF om indbyrdes tilnærmelse af 
medlemsstaternes lovgivning om trykbærende udstyr.

Kommissionen fremlagde denne omarbejdning i juni 2013 som led i gennemførelsen af de 
nye retlige rammer, der blev vedtaget i 2008 som "varepakken", og som dækker de 
instrumenter, der gensidigt supplerer hinanden, afgørelse nr. 768/2008 om fælles rammer for 
markedsføring af produkter og om ophævelse af Rådets afgørelse 93/465/EØF og forordning 
(EF) nr. 765/2008 om kravene til akkreditering og markedsovervågning i forbindelse med 
markedsføring af produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 339/93.

Det eksisterende direktiv 97/23/EF beskriver væsentlige sikkerhedskrav, som trykbærende 
udstyr og enheder skal overholde for at kunne bringes i omsætning på EU's marked.

De nye retlige rammer blev vedtaget for at afhjælpe mangler i EU's gældende 
harmoniseringslovgivning med henblik på endeligt at etablere det indre marked under sikring 
af fair konkurrence og sikre produkter. Inkonsekvent gennemførelse og håndhævelse af den 
eksisterende EU-harmonisering i medlemsstaterne har sammen med komplekse regler gjort 
det stadig vanskeligere for såvel erhvervsdrivende som myndigheder at fortolke og anvende 
lovgivningen korrekt, hvilket afføder ulige markedsvilkår og medfører, at der markedsføres 
usikre produkter. "Varepakken" fastsætter de overordnede rammer for strømlining af 
produktlovgivning med henblik på at gøre den mere ensartet og forståelig for både 
erhvervsdrivende og markedsovervågningsmyndigheder. 

Bestemmelserne i afgørelsen om de nye retlige rammer er dog ikke umiddelbart gældende. 
Med henblik på at sikre, at alle erhvervssektorer, der er omfattet af EU's 
harmoniseringslovgivning, drager fordel af forbedringerne i de nye retlige rammer, bør 
bestemmelserne i afgørelsen om de nye retlige rammer integreres i den eksisterende 
produktlovgivning.

Dette direktiv er blevet udskilt af pakken vedrørende tilpasning til de nye retlige rammer, som 
blev fremlagt i november 2011, fordi denne omarbejdning, i modsætning til, hvad der gør sig 
gældende for de øvrige ni direktiver, også indeholder en tilpasning til en anden EU-retsakt, 
nemlig Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 
(CLP-forordningen) om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger.

De ændringer, der er foretaget i direktivet, vedrører definitionerne, de erhvervsdrivendes 
forpligtelser (dvs. overensstemmelseserklæringen), den overensstemmelsesformodning, som 
harmoniserede standarder medfører, CE-mærkningen, 
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overensstemmelsesvurderingsorganerne, markedsovervågningen, 
beskyttelsesklausulproceduren, klassificering af trykbærende udstyr, udvalgsproceduren og 
delegerede retsakter.

Hensigten med forslaget var alene at sikre en tilpasning til de horisontale bestemmelser i 
afgørelse 768/2008/EF og CLP-forordningen samt den nye terminologi i Lissabontraktaten, 
herunder nye regler vedrørende udvalgsproceduren.

Procedure

Tilpasningen til afgørelsen om de nye retlige rammer og til CLP-forordningen kræver en 
række indholdsmæssige ændringer i bestemmelserne i dette direktiv. Teknikken til 
omarbejdelse er valgt i overensstemmelse med den interinstitutionelle aftale af 28. november 
2001.

I henhold til artikel 87 i Europa-Parlamentets forretningsorden vil Retsudvalget behandle 
forslaget på baggrund af rapporterne fra den rådgivende gruppe (de juridiske tjenester i 
Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen) og afgøre, om det indebærer andre 
indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i forslaget, eller dem, der er 
kortlagt af den rådgivende gruppe.

Ordførerens holdning

Ordføreren betragter denne tilpasning som en videreførelse af pakken vedrørende tilpasning 
til de nye retlige rammer og et nyt skridt hen imod den endelige gennemførelse af EU's indre 
marked.

De nye retlige rammer indfører et forenklet lovramme for produkter og åbner op for mere 
konsekvent gennemførelse af tekniske bestemmelser, som vil hjælpe med til at forbedre det 
det indre markeds funktion ved at sikre ligebehandling af produkter, der ikke opfylder 
kravene, og af erhvervsdrivende samt ens vurdering af bemyndigede organer på hele EU's 
marked. 

Det er ordførerens opfattelse, at en tilpasning til de nye retlige rammer vil øge tilliden hos 
både producenter og forbrugere i kraft af en præcisering af de erhvervsdrivendes forpligtelser 
og give medlemsstaternes myndigheder mere effektive værktøjer til gennemførelse af 
markedsovervågningskontrol, hvilket alt sammen reducerer antallet af ikkeoverensstemmende 
og usikre produkter på markedet. 

Ordføreren glæder sig også over tilpasningen til CLP-forordningen, der i Unionen 
gennemfører det globale harmoniserede system til klassificering og mærkning af kemikalier 
(GHS), som er vedtaget på internationalt plan i FN-regi.

Ordføreren støtter Kommissionens generelle hensigt om en ren tilpasning og har derfor 
begrænset sine ændringsforslag til Kommissionens forslag til ændringer, der afspejler den 
aftale, der er indgået mellem Rådet og Europa-Parlamentet om de ni øvrige direktiver, og som 
var blevet udeladt af forslaget. Det drejer sig om:
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 Yderligere tilpasning af direktivet til de nye retlige rammer og retssikkerheden: 
Som aftalt i pakken om tilpasning til de nye retlige rammer mener ordføreren, at det er 
vigtigt at genindsætte en række ændringer for at bringe det foreslåede direktiv i bedre 
overensstemmelse med ordlyden af afgørelse 768/2008/EF og fjerne de mulige 
uoverensstemmelser i teksten, der ellers ville kunne medføre retsusikkerhed. Det er 
også vigtigt at indsætte en præcisering i tilknytning til retsstillingen for produkter, der 
lovligt er bragt i omsætning i henhold til det gældende direktiv, før det nye direktiv 
træder i kraft, men som stadig er på lager. EU-lovgivningens ikketilbagevirkende 
karakter skal understreges, og det skal præciseres, at disse produkter stadig kan 
bringes i omsætning på markedet efter det nye direktivs ikrafttræden.

 Mindskelse af bureaukratiet: Ordføreren støtter forenklingen og moderniseringen af 
procedurerne i de nye retlige rammer, men vil samtidig gerne understrege, at det er 
nødvendigt med fleksibilitet i forbindelse med visse af de krav, der fastlægges i de nye 
rammer, som det anerkendes i den endelige aftale om pakken om tilpasning. 
Undtagelsen til reglen om én enkelt overensstemmelseserklæring er derfor blevet 
genindsat. Formålet hermed er at finde en løsning i tilfælde, hvor afgivelse af én 
enkelt erklæring skaber specifikke problemer på grund af dennes kompleksitet eller 
omfang. Her skal det være muligt at forevise alle relevante 
overensstemmelseserklæringer separat. Derudover bør det være valgfrit, om 
fabrikanten vil tildele overensstemmelseserklæringen et nummer.

 Præciseringen af den lovramme, der finder anvendelse på fjernsalg og beskyttelse af 
CE-mærkningen: Ordføreren har genindsat et ændringsforslag for at sikre, at 
direktivet finder anvendelse på alle former for salg, herunder fjernsalg. Endelig 
understreger ordføreren behovet for, at medlemsstaterne træffer passende 
foranstaltninger over for ukorrekt brug af CE-mærkning.


