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PR_COD_1recastingam

Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 
markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 
stil i högerspalten.

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 
vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 
ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 
innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 
anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 
som ändringsförslaget avser.

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 
gäller följande:

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 
symbolen ▌eller med genomstrykning (exempel: ”ABCD”). Textdelar som 
ersätts anges genom att ny text markeras med fetkursiv stil och text som 
utgår stryks eller markeras med genomstrykning.
Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 
avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 
inte.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om harmonisering av 
medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av tryckbärande 
anordningar (omarbetning)
(COM(2013)0471 – C7-0203/2013 – 2013/0221(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande – omarbetning)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2013)0471),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0203/2013),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den ...,

– med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer 
strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter1,

– med beaktande av skrivelsen av den ... från utskottet för rättsliga frågor till utskottet för 
den inre marknaden och konsumentskydd i enlighet med artikel 87.3 i arbetsordningen,

– med beaktande av artiklarna 87 och 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 
(A7-0000/2013), och av följande skäl:

A. Enligt den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid 
Europaparlamentet, rådet och kommissionen, innehåller förslaget inte några 
innehållsmässiga ändringar utöver dem som anges i förslaget, och i fråga om 
kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i de tidigare rättsakterna tillsammans 
med dessa ändringar gäller förslaget endast en kodifiering av de befintliga rättsakterna 
som inte ändrar deras sakinnehåll.

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen med beaktande 
av rekommendationerna från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska 
avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 

                                               
1 EGT C 77, 28.3.2002, s. 1.



PE519.690v02-00 6/32 PR\1006248SV.doc

SV

kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) I Europaparlamentets och rådets beslut 
nr 768/2008/EG av den 9 juli 2008 om en 
gemensam ram för saluföring av produkter 
och upphävande av rådets beslut 
93/465/EEG fastställs en gemensam ram 
med allmänna principer och 
referensbestämmelser avsedda att tillämpas 
som en enhetlig grund för översyn eller 
omarbetning av lagstiftning som 
harmoniserar villkoren för saluföring av 
produkter. Direktiv 97/23/EG bör därför 
anpassas till det beslutet.

(3) I Europaparlamentets och rådets beslut 
nr 768/2008/EG av den 9 juli 2008 om en 
gemensam ram för saluföring av produkter 
och upphävande av rådets beslut 
93/465/EEG15 fastställs gemensamma
principer och referensbestämmelser 
avsedda att tillämpas som en enhetlig 
grund för översyn eller omarbetning av 
sektorspecifik lagstiftning. Direktiv 
97/23/EG bör därför anpassas till det 
beslutet.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Detta direktiv omfattar tryckbärande 
anordningar som är nya på 
unionsmarknaden när de släpps ut på 
marknaden, det vill säga antingen nya 
tryckbärande anordningar som är 
tillverkade av en tillverkare som är 
etablerad i unionen eller tryckbärande 
anordningar som antingen är nya eller 
begagnade och som importerats från ett 
tredjeland.

Or. en
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Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 3b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3b) Detta direktiv bör tillämpas på alla 
former av leveranser, inklusive 
distansförsäljning.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) De ekonomiska aktörerna bör, i 
förhållande till den roll de har i 
leveranskedjan, ansvara för att
tryckbärande anordningar uppfyller kraven 
i detta direktiv, så att man kan säkerställa 
en hög nivå i fråga om skydd av allmänna 
intressen, såsom hälsa och säkerhet och
användarskydd, och garantera säkra och 
rättvisa konkurrensvillkor på 
unionsmarknaden.

(15) De ekonomiska aktörerna bör, i 
förhållande till den roll de har i 
leveranskedjan, ansvara för att 
tryckbärande anordningar uppfyller kraven 
i detta direktiv, så att man kan säkerställa 
en hög nivå i fråga om skydd av allmänna 
intressen, såsom människors hälsa och 
säkerhet samt skydd av sällskapsdjur och
egendom, och garantera säkra och rättvisa 
konkurrensvillkor på unionsmarknaden.

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) För att underlätta kommunikationen 
mellan ekonomiska aktörer, nationella
marknadskontrollmyndigheter och 

(18) För att underlätta kommunikationen 
mellan ekonomiska aktörer, 
marknadskontrollmyndigheter och 
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konsumenter bör medlemsstaterna också 
uppmuntra ekonomiska aktörer att utöver 
postadressen även ange en internetadress.

konsumenter bör medlemsstaterna 
uppmuntra ekonomiska aktörer att utöver 
postadressen även ange en internetadress.

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Det måste finnas garantier för att 
tryckbärande anordningar från tredjeländer 
som förs in på unionsmarknaden uppfyller 
kraven i detta direktiv, och det måste 
framför allt säkerställas att tillverkarna har 
underkastat anordningarna lämpliga 
förfaranden för bedömning av 
överensstämmelse. Det bör därför slås fast
att importörerna ska se till att de 
tryckbärande anordningar som de släpper 
ut på marknaden uppfyller kraven i detta 
direktiv och att de inte släpper ut 
tryckbärande anordningar som inte 
uppfyller dessa krav eller som utgör en 
risk. Det bör också slås fast att 
importörerna ska se till att förfaranden för 
bedömning av överensstämmelse har 
genomförts och att den märkning av de 
tryckbärande anordningarna och 
dokumentation som tagits fram av 
tillverkarna är tillgänglig för kontroll av de 
nationella myndigheterna.

(19) Det måste finnas garantier för att 
tryckbärande anordningar från tredjeländer 
som förs in på unionsmarknaden uppfyller 
kraven i detta direktiv, och det måste 
framför allt säkerställas att tillverkarna har 
underkastat anordningarna lämpliga 
förfaranden för bedömning av 
överensstämmelse. Det bör därför slås fast 
att importörerna ska se till att de 
tryckbärande anordningar som de släpper 
ut på marknaden uppfyller kraven i detta 
direktiv och att de inte släpper ut 
tryckbärande anordningar som inte 
uppfyller dessa krav eller som utgör en 
risk. Det bör också slås fast att 
importörerna ska se till att förfaranden för 
bedömning av överensstämmelse har 
genomförts och att den märkning av de 
tryckbärande anordningarna och 
dokumentation som tagits fram av 
tillverkarna är tillgänglig för kontroll av de 
behöriga nationella myndigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Skäl 21
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Varje importör bör ange namn och den 
postadress på vilken han eller hon kan 
kontaktas på de tryckbärande 
anordningarna när de släpps ut på 
marknaden. Undantag bör medges i de fall 
då detta inte är möjligt på grund av den 
tryckbärande anordningens storlek eller art. 
Detta gäller bland annat de fall då 
importören skulle behöva öppna 
förpackningen för att anbringa sitt namn 
och sin adress på anordningen.

(21) Varje importör bör ange namn, 
registrerat firmanamn eller registrerat 
varumärke och den postadress på vilken 
han eller hon kan kontaktas på de 
tryckbärande anordningarna när de släpps 
ut på marknaden. Undantag bör medges i 
de fall då detta inte är möjligt på grund av 
den tryckbärande anordningens storlek 
eller art. Detta gäller bland annat de fall då 
importören skulle behöva öppna 
förpackningen för att anbringa sitt namn 
och sin adress på anordningen.

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Om en ekonomisk aktör sparar den 
information som enligt detta direktiv krävs 
för identifieringen av ekonomiska aktörer, 
bör vederbörande inte vara ålagd att 
uppdatera denna information vad gäller
andra ekonomiska aktörer som antingen 
har försett vederbörande med en
tryckbärande anordning eller som 
vederbörande har försett med en
tryckbärande anordning.

(25) Om en ekonomisk aktör sparar den 
information som enligt detta direktiv krävs 
för identifieringen av andra ekonomiska 
aktörer, bör vederbörande inte vara ålagd 
att uppdatera denna information vad gäller 
andra ekonomiska aktörer som antingen 
har försett vederbörande med tryckbärande 
anordningar eller som vederbörande har 
försett med tryckbärande anordningar.

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Skäl 29
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Med hänsyn till den typ av risker som 
är förenade med användning av 
tryckbärande anordningar och för att de 
ekonomiska aktörerna ska kunna visa och 
de behöriga myndigheterna kunna 
säkerställa att de tryckbärande anordningar 
som har tillhandahållits på marknaden 
uppfyller de väsentliga säkerhetskraven
måste det fastställas förfaranden för 
bedömning av överensstämmelse. Dessa 
förfaranden bör utformas med hänsyn till 
hur stor risk som den tryckbärande 
anordningen innebär. Följaktligen bör det 
för varje kategori av tryckbärande 
anordning finnas ett lämpligt förfarande 
eller göras ett val bland flera förfaranden 
med motsvarande stränghet. Beslut 
nr 768/2008/EG innehåller moduler för 
mer eller mindre strikta förfaranden för 
bedömning av överensstämmelse, allt efter 
risknivån och den erforderliga 
säkerhetsnivån. För att säkerställa 
enhetlighet mellan sektorer och undvika 
tillfälliga varianter bör förfarandena för 
bedömning av överensstämmelse väljas 
från dessa moduler. Tilläggen till dessa 
förfaranden motiveras av de speciella krav 
på verifikation som behövs för 
tryckbärande anordningar.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) För att säkerställa faktisk tillgång till 
information för marknadskontrolländamål 
bör den information som krävs för att 
identifiera alla tillämpliga unionsakter 

(33) För att säkerställa faktisk tillgång till 
information för marknadskontrolländamål 
bör den information som krävs för att 
identifiera alla tillämpliga unionsakter 
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finnas tillgänglig i en enda EU-försäkran 
om överensstämmelse.

finnas tillgänglig i en enda EU-försäkran 
om överensstämmelse. För att minska den 
administrativa bördan för de ekonomiska 
aktörerna kan denna enda EU-försäkran 
om överensstämmelse utgöras av 
dokumentation bestående av relevanta 
enskilda försäkringar om 
överensstämmelse.

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Skäl 33a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33a) För att konsumenter, andra 
användare och tredje man ska garanteras 
ett effektivt skydd är det nödvändigt att 
kontrollera att tillämpliga väsentliga 
säkerhetskrav uppfylls.

Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Skäl 54

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(54) Det är nödvändigt att fastställa 
övergångsbestämmelser om att 
tryckbärande anordningar som är förenliga
med direktiv 97/23/EG ska få 
tillhandahållas på marknaden och tas i 
bruk.

(54) Det är nödvändigt att fastställa rimliga 
övergångsbestämmelser om att 
tryckbärande anordningar som redan har 
släppts ut på marknaden i enlighet med 
direktiv 97/23/EG före den dag då de 
nationella åtgärderna för införlivande av 
detta direktiv börjar tillämpas, ska få 
tillhandahållas på marknaden och tas i bruk 
utan att de måste uppfylla ytterligare 
produktkrav. Distributörerna bör därför 
kunna tillhandahålla tryckbärande 
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anordningar som har släppts ut på 
marknaden, det vill säga varor som redan 
finns i distributionskedjan, före den dag 
då de nationella åtgärderna för 
införlivande av detta direktiv börjar 
tillämpas.

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Skäl 55

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(55) Medlemsstaterna bör föreskriva 
påföljder för överträdelser av nationella 
bestämmelser som har utfärdats med 
tillämpning av detta direktiv och se till att 
dessa påföljder tillämpas. Påföljderna bör 
vara effektiva, proportionella och 
avskräckande.

(55) Medlemsstaterna bör föreskriva 
påföljder för överträdelser av nationella 
bestämmelser som har utfärdats med 
tillämpning av detta direktiv och se till att 
dessa bestämmelser tillämpas. De 
påföljder som föreskrivs bör vara 
effektiva, proportionella och avskräckande.

Or. en

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Skäl 57

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(57) Skyldigheten att införliva detta 
direktiv med nationell lagstiftning bör 
endast gälla de bestämmelser som utgör en 
innehållsmässig ändring i förhållande till 
direktiv 97/23/EG. Skyldigheten att 
införliva de oförändrade bestämmelserna 
följer av direktiv 97/23/EG.

(57) Skyldigheten att införliva detta 
direktiv med nationell lagstiftning bör 
endast gälla de bestämmelser som utgör en 
innehållsmässig ändring i förhållande till 
det tidigare direktivet. Skyldigheten att 
införliva de oförändrade bestämmelserna 
följer av det tidigare direktivet.

Or. en
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Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Artikel 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I detta direktiv gäller följande definitioner: I detta direktiv ska följande definitioner 
gälla:

Or. en

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

24. ackreditering: ackreditering enligt 
definitionen i artikel 2.10 i förordning (EG) 
nr 765/2008.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

25. nationellt ackrediteringsorgan:
nationellt ackrediteringsorgan enligt 
definitionen i artikel 2.11 i förordning (EG) 
nr 765/2008.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 28
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

28. återkallelse: åtgärd för att dra tillbaka 
en tryckbärande anordning som redan 
tillhandahålls användaren.

28. återkallelse: åtgärd för att dra tillbaka 
en tryckbärande anordning som redan 
tillhandahålls konsumenterna eller andra 
användare.

Or. en

Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Detta direktiv ska inte inverka på 
medlemsstaternas rätt att föreskriva de krav 
som de anser vara nödvändiga för att 
säkerställa skydd för människor, och, i 
synnerhet, arbetstagare vid användning av 
tryckbärande anordningar , under 
förutsättning att detta inte medför någon 
förändring av dessa anordningar i 
förhållande till detta direktiv.

2. Detta direktiv ska inte inverka på 
medlemsstaternas rätt att föreskriva de krav 
som de anser vara nödvändiga för att 
säkerställa skydd för människor, och, i 
synnerhet, arbetstagare vid användning av 
tryckbärande anordningar eller aggregat, 
under förutsättning att detta inte medför 
någon förändring av dessa anordningar 
eller aggregat i förhållande till detta 
direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna kan, i den utsträckning 
det är nödvändigt för korrekt och säker 
användning av tryckbärande anordningar , 
kräva att den information som omtalas i 
punkt 3.3 och 3.4 i bilaga I ska 
tillhandahållas på ett eller flera av 
unionens officiella språk, vilket kan

2. Medlemsstaterna kan, i den utsträckning 
det är nödvändigt för korrekt och säker 
användning av tryckbärande anordningar , 
kräva att den information som omtalas i 
punkt 3.3 och 3.4 i bilaga I ska 
tillhandahållas på ett språk som lätt kan
förstås av konsumenterna, andra 
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beslutas av den medlemsstat i vilken 
anordningen ställs till användarens 
förfogande.

användare och 
marknadskontrollmyndigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För tryckbärande anordningar enligt 
artikel 4.1 och 4.2 ska tillverkarna utarbeta 
den tekniska dokumentation som avses i 
bilaga II och utföra eller låta utföra den 
bedömning av överensstämmelse som 
avses i artikel 14.

2. För tryckbärande anordningar enligt 
artikel 4.1 och 4.2 ska tillverkarna utarbeta 
den tekniska dokumentation som avses i 
bilaga II och låta utföra den bedömning av 
överensstämmelse som avses i artikel 14.

Or. en

Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Tillverkarna ska se till att det finns 
rutiner som säkerställer att 
serietillverkningen fortsätter att 
överensstämma med kraven. Det ska också 
tas hänsyn till ändringar i den tryckbärande 
anordningens konstruktion eller egenskaper 
och ändringar i de harmoniserade 
standarderna eller andra tekniska 
specifikationer som det hänvisas till vid 
försäkran om överensstämmelse för den 
tryckbärande anordningen.

4. Tillverkarna ska se till att det finns 
rutiner som säkerställer att 
serietillverkningen fortsätter att 
överensstämma med kraven i detta 
direktiv. Det ska också tas hänsyn till 
ändringar i den tryckbärande anordningens 
konstruktion eller egenskaper och 
ändringar i de harmoniserade standarderna 
eller andra tekniska specifikationer som det 
hänvisas till vid försäkran om 
överensstämmelse för den tryckbärande 
anordningen.

Or. en
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Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det anses lämpligt med tanke på de 
risker som tryckbärande anordningar utgör 
ska tillverkarna, för att skydda 
konsumenternas och andra användares 
hälsa och säkerhet, utföra slumpvis 
provning av tryckbärande anordningar som 
tillhandahålls på marknaden, granska och 
vid behov registerföra inkomna klagomål, 
anordningar som inte överensstämmer med 
kraven och återkallelser av anordningar 
samt informera distributörerna om all 
sådan övervakning.

När det anses lämpligt med tanke på de 
risker som tryckbärande anordningar utgör 
ska tillverkarna, för att skydda 
konsumenternas och andra användares 
hälsa och säkerhet, på en vederbörligen 
motiverad begäran från de behöriga 
myndigheterna utföra slumpvis provning 
av tryckbärande anordningar som 
tillhandahålls på marknaden, granska och 
vid behov registerföra inkomna klagomål, 
anordningar som inte överensstämmer med 
kraven och återkallelser av anordningar 
samt informera distributörerna om all 
sådan övervakning.

Or. en

Ändringsförslag 24

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Tillverkarna ska se till att deras
tryckbärande anordningar är försedda med 
typnummer, partinummer, serienummer 
eller annan identifieringsmärkning eller, 
om detta inte är möjligt på grund av 
anordningens storlek eller art, se till att den 
erforderliga informationen anbringas på 
förpackningen eller på ett medföljande 
dokument.

5. Tillverkarna ska se till att de
tryckbärande anordningar som de har 
släppt ut på marknaden är försedda med 
typnummer, partinummer, serienummer 
eller annan identifieringsmärkning eller, 
om detta inte är möjligt på grund av 
anordningens storlek eller art, se till att den 
erforderliga informationen anbringas på 
förpackningen eller på ett medföljande 
dokument.

Or. en
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Ändringsförslag 25

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Tillverkarna ska ange namn, registrerat 
firmanamn eller registrerat varumärke, en 
postadress och i förekommande fall en 
internetadress där de kan kontaktas på den
tryckbärande anordningen 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 postadress där de kan kontaktas på de 
tryckbärande anordningarna 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.
Kontaktuppgifterna ska anges på ett språk 
som lätt kan förstås av konsumenterna, 
andra användare och 
marknadskontrollmyndigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 26

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Skyldigheterna i enlighet med artikel 6.1 
och upprättandet av teknisk 
dokumentation får inte delegeras till 
tillverkarens representant.

Skyldigheterna i enlighet med artikel 6.1 
och skyldigheten att upprätta teknisk 
dokumentation enligt artikel 6.2 får inte 
delegeras till tillverkarens representant.

Or. en

Ändringsförslag 27

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Innan distributörerna tillhandahåller 
tryckbärande anordningar enligt artikel 4.1 
och 4.2 på marknaden ska de kontrollera 
att anordningarna är försedda med CE-
märkning och åtföljs av erforderliga 
dokument och av bruksanvisningar och 
säkerhetsföreskrifter enligt artikel 3.3 och 
3.4 i bilaga I, på ett språk som lätt kan 
förstås av konsumenterna och andra 
användare i den medlemsstat där 
anordningarna 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 
tryckbärande anordningar enligt artikel 4.1 
och 4.2 på marknaden ska de kontrollera 
att anordningarna är försedda med CE-
märkning och åtföljs av erforderliga 
dokument och av bruksanvisningar och 
säkerhetsföreskrifter enligt artikel 3.3 och 
3.4 i bilaga I, på ett språk som lätt kan 
förstås av konsumenterna och andra 
användare i den medlemsstat där 
anordningarna ska tillhandahållas på 
marknaden samt att tillverkaren och 
importören har uppfyllt kraven i 
artiklarna 6.5, 6.6 respektive 8.3.

Or. en

Ändringsförslag 28

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Innan distributörerna tillhandahåller en 
tryckbärande anordning enligt artikel 4.3 
på marknaden ska de kontrollera att 
anordningen åtföljs av en bruksanvisning 
på ett språk som lätt kan förstås av 
konsumenterna och andra användare i den 
medlemsstat där anordningen ska 
tillhandahållas på marknaden samt att 
tillverkaren och importören har uppfyllt 
kraven i artiklarna 6.5, 6.6 och 8.3.

Innan distributörerna tillhandahåller en 
tryckbärande anordning enligt artikel 4.3 
på marknaden ska de kontrollera att 
anordningen åtföljs av en bruksanvisning 
på ett språk som lätt kan förstås av 
konsumenterna och andra användare i den 
medlemsstat där anordningen ska 
tillhandahållas på marknaden samt att 
tillverkaren och importören har uppfyllt 
kraven i artiklarna 6.5, 6.6 respektive 8.3.

Or. en

Ändringsförslag 29

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Distributörer som anser eller har skäl att 
tro att en tryckbärande anordning som de 
har tillhandahållit på marknaden inte 
överensstämmer med detta direktiv ska 
försäkra sig om att det vidtas nödvändiga 
korrigerande åtgärder för att få 
anordningen att överensstämma med 
kraven eller, om så är lämpligt, för att dra 
tillbaka eller återkalla den. Om den 
tryckbärande anordningen utgör en risk ska 
distributörerna dessutom omedelbart 
underrätta de behöriga myndigheterna i de 
medlemsstater där de har tillhandahållit 
anordningen, och lämna detaljerade 
uppgifter om i synnerhet den bristande 
överensstämmelsen och de korrigerande 
åtgärder som vidtagits.

4. Distributörer som anser eller har skäl att 
tro att en tryckbärande anordning som de 
har tillhandahållit på marknaden inte 
överensstämmer med detta direktiv ska 
försäkra sig om att det vidtas nödvändiga 
korrigerande åtgärder för att få 
anordningen att överensstämma med 
kraven eller, om så är lämpligt, för att dra 
tillbaka eller återkalla den. Om den 
tryckbärande anordningen utgör en risk ska 
distributörerna dessutom omedelbart 
underrätta de behöriga myndigheterna i de 
medlemsstater på vilkas marknad de har 
tillhandahållit anordningen, och lämna 
detaljerade uppgifter om i synnerhet den 
bristande överensstämmelsen och de 
korrigerande åtgärder som vidtagits.

Or. en

Ändringsförslag 30

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Samtliga dokument och all skriftväxling 
rörande bedömning av överensstämmelse 
ska avfattas på ett eller flera av unionens 
officiella språk som kan bestämmas av den 
medlemsstat där det organ som har 
befogenhet att genomföra förfarandena 
är etablerat, eller på ett språk som godtas 
av detta organ.

8. Samtliga dokument och all skriftväxling 
rörande bedömning av överensstämmelse 
ska avfattas på ett språk som lätt kan 
förstås av konsumenterna, andra 
användare och 
marknadskontrollmyndigheterna.

Or. en
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Ändringsförslag 31

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om tryckbärande anordningar omfattas 
av mer än en unionsakt där det ställs krav 
på EU-försäkran om överensstämmelse ska 
en enda EU-försäkran om 
överensstämmelse upprättas för alla dessa 
unionsakter. I denna försäkran ska det 
anges vilka unionsakter som berörs, och 
det ska lämnas en publikationshänvisning.

3. Om tryckbärande anordningar omfattas 
av mer än en unionsakt där det ställs krav 
på EU-försäkran om överensstämmelse ska 
en enda EU-försäkran om 
överensstämmelse upprättas för alla dessa 
unionsakter. I denna försäkran ska det 
anges vilka unionsakter som berörs, och 
det ska lämnas en publikationshänvisning 
till dem.

Or. en

Ändringsförslag 32

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Medlemsstaterna ska utgå från 
befintliga mekanismer för att se till att 
bestämmelserna om CE-märkning 
tillämpas korrekt och vidta lämpliga 
åtgärder i händelse av otillbörlig 
användning av den märkningen.

Or. en

Ändringsförslag 33

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ett organ för bedömning av 
överensstämmelse ska inrättas i enlighet 
med nationell rätt och vara en juridisk 

2. Ett organ för bedömning av 
överensstämmelse ska inrättas i enlighet 
med en medlemsstats nationella rätt och 
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person. vara en juridisk person.

Or. en

Ändringsförslag 34

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 6 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det ska ha de nödvändiga medlen för att 
korrekt kunna utföra de tekniska och 
administrativa uppgifterna i samband med 
bedömningen av överensstämmelse och ha 
tillgång till den utrustning och de 
hjälpmedel som är nödvändiga.

Organet för bedömning av 
överensstämmelse ska ha de nödvändiga 
medlen för att korrekt kunna utföra de 
tekniska och administrativa uppgifterna i 
samband med bedömningen av 
överensstämmelse och ha tillgång till den 
utrustning och de hjälpmedel som är 
nödvändiga.

Or. en

Ändringsförslag 35

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 7 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Den personal som ansvarar för att utföra 
bedömningen av överensstämmelse ska ha

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 36

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 8 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Det ska garanteras att organ för 8. Det ska garanteras att organ för 
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bedömning av överensstämmelse, deras 
högsta ledning och bedömningspersonal är 
opartiska.

bedömning av överensstämmelse, deras 
högsta ledning och den personal som 
ansvarar för att utföra bedömningen av 
överensstämmelse är opartiska.

Or. en

Ändringsförslag 37

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 8 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ersättningen till den högsta ledningen för 
och bedömningspersonalen vid organet för 
bedömning av överensstämmelse får inte 
vara beroende av antalet bedömningar som 
görs eller resultaten av bedömningarna.

Ersättningen till den högsta ledningen och 
den personal som ansvarar för att utföra 
bedömningen av överensstämmelse vid 
organet för bedömning av 
överensstämmelse får inte vara beroende 
av antalet bedömningar som görs eller 
resultaten av bedömningarna.

Or. en

Ändringsförslag 38

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11. Organ för bedömning av 
överensstämmelse ska delta i, eller se till 
att deras bedömningspersonal känner till, 
det relevanta standardiseringsarbetet och 
det arbete som utförs i 
samordningsgruppen för anmälda organ, 
som inrättats i enlighet med relevant 
unionslagstiftning om harmonisering, och 
de ska som generella riktlinjer använda de 
administrativa beslut och dokument som är 
resultatet av gruppens arbete.

11. Organ för bedömning av 
överensstämmelse ska delta i, eller se till 
att deras personal som ansvarar för att 
utföra bedömningen av överensstämmelse
känner till, det relevanta 
standardiseringsarbetet och det arbete som 
utförs i samordningsgruppen för anmälda 
organ, som inrättats i enlighet med relevant 
unionslagstiftning om harmonisering, och 
de ska som generella riktlinjer använda de 
administrativa beslut och dokument som är 
resultatet av gruppens arbete.
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Or. en

Ändringsförslag 39

Förslag till direktiv
Artikel 26 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Presumtion om överensstämmelse Förmodan om överensstämmelse för 
anmälda organ

Or. en

Ändringsförslag 40

Förslag till direktiv
Artikel 28 – 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 
tryckbärande anordningar 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 24 eller 25.

2. Ansökan om anmälan ska åtföljas av en 
beskrivning av de bedömningar av 
överensstämmelse, den eller de moduler 
för bedömning av överensstämmelse och 
den eller de tryckbärande anordningar 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 24 eller 25.

Or. en

Ändringsförslag 41

Förslag till direktiv
Artikel 30 – punkt 2 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska offentliggöra 
förteckningen över de organ som anmälts i 
enlighet med detta direktiv, tillsammans 
med de identifikationsnummer som de har 
tilldelats och den verksamhet som de har 
anmälts för.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 42

Förslag till direktiv
Artikel 30 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska se till att denna 
förteckning hålls aktuell.

Kommissionen ska se till att förteckningen
hålls uppdaterad.

Or. en

Ändringsförslag 43

Förslag till direktiv
Artikel 33 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den anmälande medlemsstaten ska på 
begäran ge kommissionen all information 
om grunderna för anmälan eller det berörda 
organets fortsatta kompetens.

2. Den anmälande medlemsstaten ska på 
begäran ge kommissionen all information 
om grunderna för anmälan eller det berörda 
anmälda organets fortsatta kompetens.

Or. en

Ändringsförslag 44

Förslag till direktiv
Artikel 34 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om ett organ för bedömning av 
överensstämmelse konstaterar att en 
tillverkare inte uppfyller de väsentliga 
säkerhetskraven i bilaga I eller 
motsvarande harmoniserade standarder, 
ska det begära att tillverkaren vidtar 
korrigerande åtgärder, och det ska inte 
utfärda något intyg om överensstämmelse.

3. Om ett anmält organ konstaterar att en 
tillverkare inte uppfyller de väsentliga 
säkerhetskraven i bilaga I eller 
motsvarande harmoniserade standarder 
eller andra tekniska specifikationer, ska 
det begära att tillverkaren vidtar 
korrigerande åtgärder, och det ska inte 
utfärda något intyg.

Or. en

Ändringsförslag 45

Förslag till direktiv
Artikel 36 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Omständigheter som inverkar på 
omfattningen av och villkoren för anmälan.

b) Omständigheter som inverkar på 
omfattningen av eller villkoren för 
anmälan.

Or. en

Ändringsförslag 46

Förslag till direktiv
Artikel 40 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ändringar av bilagorna Delegerade befogenheter

Or. en

Ändringsförslag 47

Förslag till direktiv
Artikel 40 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ha rätt att anta 
delegerade akter enligt artikel 41 med 
avseende på en ny klassificering av
tryckbärande utrustning med hänvisning 
till något av följande skäl:

För att man ska kunna beakta den 
tekniska utvecklingen av tryckbärande 
anordningar ska kommissionen ha rätt att 
anta delegerade akter enligt artikel 41 som 
omklassificerar tryckbärande utrustning 
för att

Or. en

Ändringsförslag 48

Förslag till direktiv
Artikel 40 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) En tryckbärande anordning eller en 
grupp av tryckbärande anordningar som 
faller under artikel 4.3 bör hänföras till 
bestämmelserna i artikel 4.1.

a) se till att en tryckbärande anordning 
eller en grupp av tryckbärande anordningar 
som faller under artikel 4.3 hänförs till 
bestämmelserna i artikel 4.1,

Or. en

Ändringsförslag 49

Förslag till direktiv
Artikel 40 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Ett aggregat eller en grupp av aggregat 
som faller under artikel 4.3 bör hänföras
till bestämmelserna i artikel 4.2.

b) se till att ett aggregat eller en grupp av 
aggregat som faller under artikel 4.3 
hänförs till bestämmelserna i artikel 4.2, 
eller

Or. en
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Ändringsförslag 50

Förslag till direktiv
Artikel 40 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) En tryckbärande anordning eller en 
grupp av tryckbärande anordningar bör
klassificeras i en annan kategori med 
avvikelse från bestämmelserna i bilaga II.

c) se till att en tryckbärande anordning 
eller en grupp av tryckbärande anordningar 
klassificeras i en annan kategori med 
avvikelse från bestämmelserna i bilaga II.

Or. en

Ändringsförslag 51

Förslag till direktiv
Artikel 44 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska senast den 1 mars 
2015 anta och offentliggöra de lagar och 
andra författningar som är nödvändiga för 
att följa artiklarna 2.15–2.31, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 17, 18, 19.3–19.5, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 47 och 
48 samt bilagorna III och IV. De ska genast   
överlämna texten till dessa bestämmelser 
till  kommissionen.

1. Medlemsstaterna ska senast 
den 1 mars 2015 anta och offentliggöra de 
lagar och andra författningar som är 
nödvändiga för att följa artiklarna 2.15–
2.31, 6–12, 17, 18, 19.3, 19.4, 19.5, 20–38, 
42 och 43 samt bilagorna III och IV. De 
ska genast överlämna texten till dessa 
bestämmelser till kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 52

Förslag till direktiv
Bilaga IV – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EU-FÖRSÄKRAN OM 
ÖVERENSSTÄMMELSE

EU-FÖRSÄKRAN OM 
ÖVERENSSTÄMMELSE (Nr XXXX)1

_________________
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1 Det är frivilligt för tillverkaren att 
numrera EU-försäkran om 
överensstämmelse.

Or. en

Ändringsförslag 53

Förslag till direktiv
Bilaga IV – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Nr … (den tryckbärande anordningens 
entydiga identifikation):

utgår

Or. en
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BILAGA: YTTRANDE FRÅN DEN RÅDGIVANDE GRUPPEN, SAMMANSATT AV 
DE JURIDISKA AVDELNINGARNA VID EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH 

KOMMISSIONEN

DE JURIDISKA AVDELNINGARNAS
RÅDGIVANDE GRUPP

Bryssel den ...

YTTRANDE

TILL EUROPAPARLAMENTET
RÅDET
KOMMISSIONEN

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om harmonisering av 
medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av tryckbärande 
anordningar (omarbetning)
COM(2013)0471 av den 28 juni 2013 – 2013/0221(COD)
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MOTIVERING

Bakgrund

Detta betänkande innehåller ändringar till ett förslag från Europeiska kommissionen 
(kommissionen) om ändring av Europaparlamentets (parlamentets) och rådets direktiv
97/23/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om tryckbärande anordningar.

Kommissionen lade fram förslaget i juni 2013 inom ramen för genomförandet av den nya 
lagstiftningsramen, som antogs 2008 som det s.k. varupaketet, vilket omfattar de 
kompletterande rättsakterna beslut nr 768/2008/EG om en gemensam ram för saluföring av 
produkter och upphävande av rådets beslut nr 93/465/EEG respektive förordning (EG) 
nr 765/2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av 
produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93.

Det befintliga direktivet 97/23/EG anger de väsentliga skyddskrav som tryckbärande 
anordningar måste uppfylla för att få tillhandahållas på EU-marknaden.

Den nya lagstiftningsramen antogs för att åtgärda brister i befintlig unionslagstiftning om 
harmonisering i syfte att fullborda den inre marknaden, med rättvis konkurrens och säkra 
produkter. EU-harmoniseringen har genomförts och verkställts ojämnt i medlemsstaterna, 
vilket tillsammans med de komplicerade reglerna har gjort det allt svårare för både 
ekonomiska aktörer och myndigheter att tolka och tillämpa lagstiftningen korrekt, vilket i sin 
tur har lett till ojämlika konkurrensvillkor, men även till att osäkra produkter har släppts ut på 
marknaden. ”Varupaketet” erbjuder en övergripande ram för en rationalisering av 
produktlagstiftningen som gör denna enhetligare och lättare att förstå för såväl ekonomiska 
aktörer som marknadskontrollmyndigheter. 

Bestämmelserna i beslutet om den nya lagstiftningsramen är dock inte direkt tillämpliga. För 
att man ska vara säker på att alla ekonomiska sektorer som omfattas av unionslagstiftningen 
om harmonisering drar nytta av förbättringarna av den nya lagstiftningsramen måste 
bestämmelserna i beslutet om den nya lagstiftningsramen integreras i den befintliga 
produktlagstiftningen.

Detta direktiv har separerats från det anpassningspaket som lades fram i november 2011 
eftersom detta omarbetade direktiv – till skillnad från de övriga nio direktiven – är en 
anpassning till ännu en EU-rättsakt, nämligen Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 
nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av 
ämnen och blandningar (CLP-förordningen).

Ändringarna till bestämmelserna i detta direktiv avser definitioner, skyldigheter för de 
ekonomiska aktörerna (det vill säga försäkran om överensstämmelse), den presumtion om 
överensstämmelse som harmoniserade standarder ger, CE-märkningen, organen för 
bedömning av överensstämmelse, marknadskontroll, skyddsklausulförfarandet, klassificering 
av tryckbärande anordningar, kommittéförfarandet och delegerade akter.

Avsikten med förslaget begränsades till en ren anpassning till de övergripande 



PR\1006248SV.doc 31/32 PE519.690v02-00

SV

bestämmelserna i beslut nr 768/2008/EG, CLP-förordningen och de nya begrepp som infördes 
med Lissabonfördraget, däribland nya regler om kommittéförfarandet.

Förfarande

Anpassningen till beslutet om den nya lagstiftningsramen och CLP-förordningen kräver flera 
innehållsliga ändringar av bestämmelserna i detta direktiv. I enlighet med det 
interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 har man valt att ändra texten genom 
omarbetning.

Enligt artikel 87 i Europaparlamentets arbetsordning ska utskottet med ansvar för rättsliga 
frågor behandla förslaget på grundval av rapporterna från den rådgivande gruppen 
(Europaparlamentets rättstjänst, rådets juridiska avdelning och kommissionens juridiska 
avdelning), och avgöra om förslaget innebär några andra ändringar i sak än dem som angetts 
som sådana i förslaget eller som fastställts av den rådgivande gruppen.

Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden ser denna anpassning som en fortsättning på anpassningspaketet och som ett 
nytt steg på vägen mot fullbordandet av EU:s inre marknad.

Med den nya lagstiftningsramen införs ett förenklat produktregelverk, och det skapas 
förutsättningar för ett mer konsekvent genomförande av tekniska normer. Detta kommer att 
bidra till att förbättra den inre marknadens funktionssätt, genom att likabehandling av 
bristfälliga produkter och ekonomiska aktörer garanteras, liksom lika bedömning av anmälda 
organ på hela EU-marknaden. 

Föredraganden anser att en anpassning till den nya lagstiftningsramen kommer att stärka både 
producenternas och konsumenternas förtroende tack vare att de ekonomiska aktörernas 
skyldigheter klargörs och medlemsstaternas myndigheter får bättre verktyg för att genomföra 
marknadskontroller, vilket sammantaget leder till en minskning av de bristfälliga och osäkra 
produkterna på marknaden. 

Föredraganden välkomnar också anpassningen till CLP-förordningen, som inför det globalt 
harmoniserade systemet för klassificering och märkning av kemikalier (GHS) – som har 
antagits på internationell nivå inom Förenta nationernas struktur – i unionen.

Föredraganden stöder kommissionens allmänna avsikt att endast åstadkomma en anpassning, 
och har därför begränsat sina ändringsförslag till kommissionens förslag till att endast utgöra 
ändringar som återspeglar den överenskommelse som rådet och parlamentet nådde i fråga om 
de nio övriga direktiven och som har utelämnats i förslaget. Det handlar om följande 
ändringar:

 Ytterligare anpassningar av direktivet till den nya lagstiftningsramen och rättslig 
klarhet: I enlighet med vad som överenskommits i anpassningspaketet anser 
föredraganden att det är viktigt att återinföra vissa ändringar till det föreslagna 
direktivet så att man uppnår större konsekvens med den terminologi som används i 
beslut nr 768/2008/EG och blir av med eventuella inkonsekvenser i texten vilka annars 
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skulle kunna skapa oklarhet i rättsligt hänseende. Det är också viktigt att klargöra 
rättsläget för produkter som lagligen släppts ut på marknaden i enlighet med det 
nuvarande direktivet, innan det nya direktivet börjat gälla, men som fortfarande hålls i 
lager. Det bör betonas att EU-lagstiftningen inte har någon retroaktiv verkan, och det 
bör framgå klart att sådana produkter fortfarande får tillhandahållas på marknaden, 
även efter att det nya direktivet börjat gälla.

  Det bör betonas att EU-lagstiftningen inte har någon retroaktiv verkan, och det bör 
framgå klart att sådana produkter fortfarande får tillhandahållas på marknaden, även 
efter att det nya direktivet börjat gälla.

 Minska byråkratin: Föredraganden stöder en förenkling och modernisering av de 
förfaranden som föreskrivs i den nya lagstiftningsramen, men vill samtidigt 
understryka att flexibilitet är nödvändigt när det gäller vissa skyldigheter som skapats 
genom den nya ramen, vilket erkänns i den nya slutliga överenskommelsen om 
anpassningspaketet. Därför har ett undantag i fråga om en enda försäkran om 
överensstämmelse återinförts. Det syftar till att lösa fall där tillhandhållandet av ett 
enda dokument innebär särskilda problem på grund av dess komplexitet eller 
omfattning. Här bör det vara möjligt att tillhandahålla varje berörd försäkran om 
överensstämmelse separat. Dessutom bör tillverkaren kunna välja att förse försäkran 
om överensstämmelse med ett nummer.

 Klargörandet av den rättsliga ramen för distansförsäljning och skyddet för CE-
märkningen: Föredraganden har återinfört ett ändringsförslag för att se till att 
direktivet gäller alla typer av försäljning, inbegripet distansförsäljning. Slutligen 
betonar föredraganden att medlemsstaterna måste vidta lämpliga åtgärder mot 
otillbörlig användning av CE-märkning.


