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Ændringsforslag 136
Terry Reintke, Karima Delli
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning -1 (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-1) Retten til sundhed og sikkerhed er en 
grundlæggende rettighed, og alle 
arbejdstagere har en retsgaranti for 
sunde, sikre og værdige arbejdsforhold. I 
betragtning af at virksomhedernes og de 
sociale sikringsordningers udgifter i 
forbindelse med arbejdsulykker og 
erhvervssygdomme anslås at udgøre 5,9 % 
af BNP, og at tilstrækkelig 
arbejdstagerbeskyttelse fremmer trivsel, 
arbejdskvalitet og produktivitet, er 
risikoforebyggelse, særlig gennem brugen 
af personlige værnemidler af høj kvalitet, 
vigtigt for at kunne nedbringe antallet af 
arbejdsrelaterede ulykker og 
sundhedsproblemer.

Or. en

Ændringsforslag 137
Terry Reintke, Karima Delli
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Erfaringerne med anvendelsen heraf har 
imidlertid vist mangler og 
uoverensstemmelser i produktdækningen 
og 
overensstemmelsesvurderingsprocedurerne

(3) Erfaringerne med anvendelsen heraf har 
imidlertid vist mangler og 
uoverensstemmelser i produktdækningen 
og 
overensstemmelsesvurderingsprocedurerne
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. For at tage hensyn til disse erfaringer og 
skabe klarhed om de rammer, inden for 
hvilke varer, der er omfattet af denne 
forordning, kan markedsføres, bør visse 
aspekter af direktiv 89/686/EØF revideres 
og forbedres.

. For at tage hensyn til disse erfaringer og 
skabe klarhed om de rammer, inden for 
hvilke varer, der er omfattet af denne 
forordning, kan markedsføres, bør visse 
aspekter af direktiv 89/686/EØF revideres 
og forbedres, idet det overordnede princip 
om beskyttelse af sundheden og 
sikkerheden bevares.

Or. en

Ændringsforslag 138
Guillaume Balas

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Denne forordning bør finde 
anvendelse på alle former for levering, 
herunder fjernsalg.

Or. fr

Ændringsforslag 139
Terry Reintke, Karima Delli
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Eftersom anvendelsesområdet, de 
væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav og 
overensstemmelsesvurderingsprocedurerne 
skal være ens i alle medlemsstater, er der 
næsten ingen fleksibilitet for så vidt angår 
gennemførelsen i national lovgivning af 
direktiver baseret på principperne i den nye 
metode. Direktiv 89/686/EØF bør derfor 
afløses af en forordning, som er det mest 
hensigtsmæssige juridiske instrument til at 

(4) Eftersom anvendelsesområdet, de 
væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav og 
overensstemmelsesvurderingsprocedurerne 
skal være ens i alle medlemsstater, er der 
næsten ingen fleksibilitet for så vidt angår 
gennemførelsen i national lovgivning af 
direktiver baseret på principperne i den nye 
metode. Direktiv 89/686/EØF bør derfor 
afløses af en forordning, som er det mest 
hensigtsmæssige juridiske instrument til at 
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indføre klare og detaljerede bestemmelser, 
som ikke giver mulighed for forskellig 
gennemførelse i medlemsstaterne.

indføre klare og detaljerede bestemmelser, 
som ikke giver mulighed for forskellig 
gennemførelse i medlemsstaterne, særlig 
med henblik på at beskytte 
folkesundheden, forbedre 
arbejdssikkerheden og sikre 
brugerbeskyttelse.

Or. en

Ændringsforslag 140
Ulla Tørnæs

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Eftersom anvendelsesområdet, de 
væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav og 
overensstemmelsesvurderingsprocedurerne 
skal være ens i alle medlemsstater, er der 
næsten ingen fleksibilitet for så vidt angår 
gennemførelsen i national lovgivning af 
direktiver baseret på principperne i den nye 
metode. Direktiv 89/686/EØF bør derfor 
afløses af en forordning, som er det mest 
hensigtsmæssige juridiske instrument til at 
indføre klare og detaljerede bestemmelser, 
som ikke giver mulighed for forskellig 
gennemførelse i medlemsstaterne.

(4) Eftersom anvendelsesområdet, de 
væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav og 
overensstemmelsesvurderingsprocedurerne 
skal være ens i alle medlemsstater, er der 
næsten ingen fleksibilitet for så vidt angår 
gennemførelsen i national lovgivning af 
direktiver baseret på principperne i den nye 
metode. Direktiv 89/686/EØF bør derfor 
afløses af en forordning, som er det mest 
hensigtsmæssige juridiske instrument til at 
indføre klare og detaljerede bestemmelser, 
som ikke giver mulighed for forskellig 
gennemførelse i medlemsstaterne. Dette 
bør ske ved at anvende en klar og 
målrettet tilgang, som tager sigte på at 
forbedre arbejdssikkerheden og sikre 
brugerbeskyttelse.

Or. en

Ændringsforslag 141
Anthea McIntyre

Forslag til forordning
Betragtning 9
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) En række produkter på markedet, som 
yder brugeren beskyttelse, er udelukket fra 
anvendelsesområdet for direktiv 
89/686/EØF. For at sikre brugeren af 
disse produkter en ligeså høj grad af 
beskyttelse som for PV, der er omfattet af 
direktiv 89/686/EØF, bør denne 
forordnings anvendelsesområde omfatte 
PV til privat brug til beskyttelse mod
fugtighed, vand og varme (f.eks. 
opvaskehandsker, ovnhandsker) i 
overensstemmelse med lignende PV til 
erhvervsmæssig brug, som allerede er
omfattet af direktiv 89/686/EØF. 
Håndværksmæssige produkter, såsom 
håndlavede handsker, som af fabrikanten 
ikke udtrykkeligt hævdes at have nogen 
beskyttelsesfunktion, er ikke personlige 
værnemidler, og de er således ikke 
omfattet af denne udvidelse af 
anvendelsesområdet. Listen over 
udelukkelser i bilag I til direktiv 
89/686/EØF bør også tydeliggøres ved at 
tilføje en henvisning til produkter, der er 
omfattet af anden lovgivning og derfor er 
udelukket fra PV-forordningen.

(9) En række produkter på markedet, som 
yder brugeren beskyttelse, er udelukket fra 
anvendelsesområdet for direktiv 
89/686/EØF, hvis de udelukkende er 
beregnet til privat brug. Med henblik på at 
sikre et højt beskyttelsesniveau bør 
genstande til beskyttelse af hænderne mod
ekstrem varme i hjemmet være omfattet af
denne forordning, hvis de udtrykkeligt 
hævdes at yde beskyttelse. 
Håndværksmæssige produkter, såsom 
håndlavede handsker og ovnhandsker, som 
af fabrikanten ikke udtrykkeligt hævdes at 
have nogen beskyttelsesfunktion, er ikke 
personlige værnemidler, og de bør således 
ikke være omfattet af denne forordnings 
anvendelsesområde. I stedet bør der 
opfordres til, at disse produkter forsynes 
med en fabrikanterklæring. Dette gør 
mange fabrikanter allerede i dag.

Or. en

Ændringsforslag 142
Terry Reintke, Karima Delli
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) En række produkter på markedet, som 
yder brugeren beskyttelse, er udelukket fra 
anvendelsesområdet for direktiv 
89/686/EØF. For at sikre brugeren af disse 
produkter en ligeså høj grad af beskyttelse 

(9) En række produkter på markedet, som 
yder brugeren beskyttelse, er udelukket fra 
anvendelsesområdet for direktiv 
89/686/EØF. En sådan udelukkelse bør 
kun være tilladt, hvis der sørges for et 
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som for PV, der er omfattet af direktiv 
89/686/EØF, bør denne forordnings 
anvendelsesområde omfatte PV til privat 
brug til beskyttelse mod fugtighed, vand og 
varme (f.eks. opvaskehandsker, 
ovnhandsker) i overensstemmelse med 
lignende PV til erhvervsmæssig brug, som 
allerede er omfattet af direktiv 
89/686/EØF. Håndværksmæssige 
produkter, såsom håndlavede handsker, 
som af fabrikanten ikke udtrykkeligt 
hævdes at have nogen 
beskyttelsesfunktion, er ikke personlige 
værnemidler, og de er således ikke omfattet 
af denne udvidelse af anvendelsesområdet. 
Listen over udelukkelser i bilag I til 
direktiv 89/686/EØF bør også tydeliggøres 
ved at tilføje en henvisning til produkter, 
der er omfattet af anden lovgivning og 
derfor er udelukket fra PV-forordningen.

beskyttelsesniveau for sundhed og 
sikkerhed svarende til det, der er fastsat i 
denne forordning eller i direktiv 
89/3921/EF. For at sikre brugeren af disse 
produkter en ligeså høj grad af beskyttelse 
som for PV, der er omfattet af direktiv 
89/686/EØF, bør denne forordnings 
anvendelsesområde omfatte PV til privat 
brug til beskyttelse mod fugtighed, vand og 
varme (f.eks. opvaskehandsker, 
ovnhandsker) i overensstemmelse med 
lignende PV til erhvervsmæssig brug, som 
allerede er omfattet af direktiv 
89/686/EØF. Håndværksmæssige 
produkter, såsom håndlavede handsker, 
som af fabrikanten ikke udtrykkeligt 
hævdes at have nogen 
beskyttelsesfunktion, er ikke personlige 
værnemidler, og de er således ikke omfattet 
af denne udvidelse af anvendelsesområdet. 
Listen over udelukkelser i bilag I til 
direktiv 89/686/EØF bør også tydeliggøres 
ved at tilføje en henvisning til produkter, 
der er omfattet af anden lovgivning og 
derfor er udelukket fra PV-forordningen.

Or. en

Ændringsforslag 143
Anthea McIntyre

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) For at gøre det lettere at forstå og 
anvende denne forordning ensartet bør 
der indføres nye definitioner af 
"individuelt tilpassede PV" og 
"skræddersyede PV", ligesom 
overensstemmelsesvurderingsprocedurern
e for disse former for PV bør tilpasses de 
særlige fremstillingsforhold for 
produkterne.

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 144
Ulla Tørnæs

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) For at gøre det lettere at forstå og 
anvende denne forordning ensartet bør der 
indføres nye definitioner af "individuelt 
tilpassede PV" og "skræddersyede PV", 
ligesom 
overensstemmelsesvurderingsprocedurerne 
for disse former for PV bør tilpasses de 
særlige fremstillingsforhold for 
produkterne.

(10) For at gøre det lettere at forstå og 
anvende denne forordning ensartet bør der 
indføres nye definitioner af "individuelt 
tilpassede PV" og "skræddersyede PV",
herunder klare definitioner af 
slutbrugeren af PV, ligesom 
overensstemmelsesvurderingsprocedurerne 
for disse former for PV bør tilpasses de 
særlige fremstillingsforhold for 
produkterne. I definitionen af "individuelt 
tilpassede PV" og "skræddersyede PV" 
skal det klart angives, at 
individualiseringen af PV skal have en 
væsentlig indvirkning på arbejdsmiljøet 
og sikkerheden på arbejdspladsen.

Or. en

Ændringsforslag 145
Anthea McIntyre

Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Ved demonstrationer og 
afprøvninger i praksis bør der træffes 
passende sikkerhedsforanstaltninger til 
beskyttelse af personer. Afprøvninger i 
praksis skal ikke være udformet med 
henblik på at vurdere det pågældende 
PV's beskyttelsesevne, men for at vurdere 
andre ikke-beskyttelsesmæssige aspekter 
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såsom komfort, ergonomi og 
konstruktion. Alle berørte parter, f.eks. 
arbejdsgiveren samt bæreren eller 
forbrugeren, bør på forhånd informeres 
om omfanget af og formålet med 
afprøvningen.

Or. en

Ændringsforslag 146
Terry Reintke, Karima Delli
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Produkterne skal opfylde gældende 
krav, og det bør påhvile de 
erhvervsdrivende at drage omsorg herfor 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 
beskyttelse af brugere og for at sikre fair 
konkurrencebetingelser på EU-markedet.

(11) Produkterne skal opfylde gældende 
krav, og det bør påhvile de 
erhvervsdrivende at drage omsorg herfor i 
forhold til den rolle, de hver især spiller i
hele forsyningskæden, for at sikre et højt 
niveau for beskyttelse af 
samfundsinteresser såsom sundhed og 
sikkerhed samt korrekt information og
beskyttelse af brugere og for at sikre fair 
konkurrencebetingelser på EU-markedet.

Or. en

Ændringsforslag 147
Anthea McIntyre

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Produkterne skal opfylde gældende 
krav, og det bør påhvile de 
erhvervsdrivende at drage omsorg herfor i 
forhold til den rolle, de hver især spiller i 
forsyningskæden, for at sikre et højt niveau 

(11) PV skal opfylde gældende krav, og det 
bør påhvile de erhvervsdrivende at drage 
omsorg herfor i forhold til den rolle, de 
hver især spiller i forsyningskæden, for at 
sikre et højt niveau for beskyttelse af 
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for beskyttelse af samfundsinteresser 
såsom sundhed og sikkerhed samt 
beskyttelse af brugere og for at sikre fair 
konkurrencebetingelser på EU-markedet.

samfundsinteresser såsom sundhed og 
sikkerhed samt beskyttelse af brugere og
evt. andre personer for at sikre fair 
konkurrencebetingelser på EU-markedet.

Or. en

Ændringsforslag 148
Guillaume Balas

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Produkterne skal opfylde gældende 
krav, og det bør påhvile de 
erhvervsdrivende at drage omsorg herfor 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 
beskyttelse af brugere og for at sikre fair 
konkurrencebetingelser på EU-markedet.

(11) PV skal opfylde gældende krav, og det 
bør påhvile de erhvervsdrivende at drage 
omsorg herfor 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 beskyttelse af brugere og 
for at sikre fair konkurrencebetingelser på 
EU-markedet.

Or. fr

Ændringsforslag 149
Anthea McIntyre

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Alle erhvervsdrivende, der indgår i 
forsynings- og distributionskæden, bør 
træffe de nødvendige foranstaltninger for at 
sikre, at PV beskytter personers sundhed 
og sikkerhed, og at de kun gør sådanne
produkter tilgængelige på markedet, som 
er i overensstemmelse med denne 
forordning. Denne forordning bør sikre en 
klar og forholdsmæssig fordeling af 

(12) Alle erhvervsdrivende, der indgår i 
forsynings- og distributionskæden, bør 
træffe de nødvendige foranstaltninger for at 
sikre, at de kun gør sådanne PV
tilgængelige på markedet, som er i 
overensstemmelse med denne forordning. 
Denne forordning bør sikre en klar og 
forholdsmæssig fordeling af forpligtelserne 
svarende til hver enkelt økonomisk aktørs 
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forpligtelserne svarende til hver enkelt 
aktørs rolle i forsynings- og 
distributionskæden.

rolle i forsynings- og distributionskæden.

Or. en

Ændringsforslag 150
Guillaume Balas

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Alle erhvervsdrivende, der indgår i
forsynings- og distributionskæden, bør 
træffe de nødvendige foranstaltninger for at 
sikre, at PV beskytter personers sundhed 
og sikkerhed, og at de kun gør sådanne
produkter tilgængelige på markedet, som 
er i overensstemmelse med denne 
forordning. Denne forordning bør sikre en 
klar og forholdsmæssig fordeling af 
forpligtelserne svarende til hver enkelt 
aktørs rolle i forsynings- og 
distributionskæden.

(12) Alle erhvervsdrivende, der indgår i 
forsynings- og distributionskæden, bør 
træffe de nødvendige foranstaltninger for at 
sikre, at PV beskytter personers sundhed 
og sikkerhed, og at de kun gør sådanne PV
tilgængelige på markedet, som er i 
overensstemmelse med denne forordning. 
Denne forordning bør sikre en klar og 
forholdsmæssig fordeling af forpligtelserne 
svarende til hver enkelt aktørs rolle i 
forsynings- og distributionskæden.

Or. fr

Ændringsforslag 151
Guillaume Balas

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) For at lette kommunikationen 
mellem de erhvervsdrivende, 
markedsovervågningsmyndighederne, 
brugerne og forbrugerne bør 
medlemsstaterne opfordre de 
erhvervsdrivende til at oplyse en 
internetadresse som supplement til 
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postadressen.

Or. fr

Ændringsforslag 152
Guillaume Balas

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Det er nødvendigt at sikre, at PV, der 
kommer ind på EU-markedet, opfylder 
kravene i denne forordning, og navnlig at 
fabrikanterne har underkastet disse
produkter hensigtsmæssige 
vurderingsprocedurer. Der bør derfor 
fastsættes bestemmelser om, at 
importørerne skal sikre sig, at de PV, de 
bringer i omsætning, opfylder kravene i 
denne forordning, og at de ikke bringer PV 
i omsætning, der ikke opfylder disse krav 
eller udgør en risiko. Der bør også 
fastsættes bestemmelser om, at 
importørerne skal sikre sig, at der er 
gennemført 
overensstemmelsesvurderingsprocedurer, 
og at der forefindes EC-mærkning og 
teknisk dokumentation udarbejdet af 
fabrikanter for at muliggøre kontrol fra
markedsovervågningsmyndighedernes
side.

(14) Det er nødvendigt at sikre, at PV, der 
kommer ind på EU-markedet, opfylder 
kravene i denne forordning, og navnlig at 
fabrikanterne har underkastet disse 
produkter hensigtsmæssige 
vurderingsprocedurer. Der bør derfor 
fastsættes bestemmelser om, at 
importørerne skal sikre sig, at de PV, de 
bringer i omsætning, opfylder kravene i 
denne forordning, og at de ikke bringer PV 
i omsætning, der ikke opfylder disse krav 
eller udgør en risiko. Der bør også 
fastsættes bestemmelser om, at 
importørerne skal sikre sig, at der er 
gennemført 
overensstemmelsesvurderingsprocedurer, 
og at der forefindes EC-mærkning og 
teknisk dokumentation udarbejdet af 
fabrikanter for at muliggøre kontrol fra de 
kompetente overvågningsmyndigheders
side.

Or. fr

Ændringsforslag 153
Ulla Tørnæs

Forslag til forordning
Betragtning 16
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Når en importør bringer et PV i 
omsætning, bør vedkommende på 
produktet anføre sit navn og den adresse, 
hvorpå den pågældende kan kontaktes. Der 
bør kunne gøres undtagelse herfra i 
tilfælde, hvor det pågældende PV's 
størrelse eller art gør det umuligt at anføre 
disse oplysninger. Dette omfatter tilfælde, 
hvor importøren ville være nødt til at åbne 
emballagen for at anføre sit navn og sin 
adresse på produktet.

(16) Når en importør bringer et PV i 
omsætning, bør vedkommende på 
produktet anføre sit navn og den adresse, 
hvorpå den pågældende kan kontaktes, 
såvel som en angivelse af de websteder, 
hvor det pågældende PV's slutbruger kan 
få adgang til yderligere information om 
den korrekte brug af det pågældende PV. 
Der bør kunne gøres undtagelse herfra i 
tilfælde, hvor det pågældende PV's 
størrelse eller art gør det umuligt at anføre 
disse oplysninger. Dette omfatter tilfælde, 
hvor importøren ville være nødt til at åbne 
emballagen for at anføre sit navn og sin 
adresse på produktet.

Or. en

Ændringsforslag 154
Ulla Tørnæs

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) En erhvervsdrivende, der enten 
bringer et PV i omsætning under sit eget 
navn eller varemærke eller ændrer et 
produkt på en sådan måde, at 
overensstemmelsen med kravene i denne 
forordning kan blive berørt, bør anses for 
at være fabrikanten og påtage sig en 
fabrikants forpligtelser.

(17) En erhvervsdrivende, der enten 
bringer et PV i omsætning under sit eget 
navn eller varemærke eller ændrer et 
produkt på en sådan måde, at 
overensstemmelsen med kravene i denne 
forordning kan blive berørt, anses for at 
være fabrikanten og påtage sig en 
fabrikants forpligtelser.

Or. en

Ændringsforslag 155
Guillaume Balas



PE549.449v01-00 14/62 AM\1052326DA.doc

DA

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) En erhvervsdrivende, der enten 
bringer et PV i omsætning under sit eget 
navn eller varemærke eller ændrer et
produkt på en sådan måde, at 
overensstemmelsen med kravene i denne 
forordning kan blive berørt, bør anses for 
at være fabrikanten og påtage sig en 
fabrikants forpligtelser.

(17) En erhvervsdrivende, der enten 
bringer et PV i omsætning under sit eget 
navn eller varemærke eller ændrer et PV på 
en sådan måde, at overensstemmelsen med 
kravene i denne forordning kan blive 
berørt, bør anses for at være fabrikanten og 
påtage sig en fabrikants forpligtelser.

Or. fr

Ændringsforslag 156
Terry Reintke, Karima Delli
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Distributører og importører er tæt på 
markedet og bør derfor inddrages i de 
markedsovervågningsopgaver, der udføres 
af de kompetente nationale myndigheder, 
og bør være parate til at bidrage aktivt ved 
at give disse myndigheder alle nødvendige 
oplysninger om det pågældende PV.

(18) Distributører og importører er tæt på 
markedet og bør derfor kun inddrages i de 
markedsovervågningsopgaver, der udføres 
af de kompetente nationale myndigheder,
når enhver interessekonflikt kan undgås,
og bør være parate til at bidrage aktivt ved 
at give disse myndigheder alle nødvendige 
oplysninger om det pågældende PV.

Or. en

Ændringsforslag 157
Ulla Tørnæs

Forslag til forordning
Betragtning 18
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Distributører og importører er tæt på 
markedet og bør derfor inddrages i de 
markedsovervågningsopgaver, der udføres 
af de kompetente nationale myndigheder, 
og bør være parate til at bidrage aktivt ved 
at give disse myndigheder alle nødvendige 
oplysninger om det pågældende PV.

(18) Distributører og importører er tæt på 
markedet og bør derfor inddrages i de 
markedsovervågningsopgaver, der udføres 
af de kompetente nationale myndigheder, 
og skal være parate til at bidrage aktivt ved 
at give disse myndigheder alle nødvendige 
oplysninger om det pågældende PV.

Or. en

Ændringsforslag 158
Jérôme Lavrilleux

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Hvis PV kan spores gennem hele 
forsyningskæden, bidrager det til at gøre 
markedsovervågningen enklere og mere 
effektiv. Et effektivt sporbarhedssystem 
gør det lettere for 
markedsovervågningsmyndighederne at 
spore en erhvervsdrivende, der har gjort 
produkter, der ikke opfylder kravene, 
tilgængelige på markedet.

(19) Hvis PV kan spores gennem hele 
forsyningskæden, bidrager det til at gøre 
markedsovervågningen enklere og mere 
effektiv. Et effektivt sporbarhedssystem 
gør det lettere for 
markedsovervågningsmyndighederne at 
spore en erhvervsdrivende, der har gjort 
produkter, der ikke opfylder kravene,
tilgængelige på markedet, og på en præcis, 
utvetydig og gennemsigtig måde at 
fastlægge den enkelte erhvervsdrivendes 
ansvar.

Or. fr

Ændringsforslag 159
Terry Reintke, Karima Delli
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 19
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Hvis PV kan spores gennem hele 
forsyningskæden, bidrager det til at gøre 
markedsovervågningen enklere og mere 
effektiv. Et effektivt sporbarhedssystem 
gør det lettere for 
markedsovervågningsmyndighederne at 
spore en erhvervsdrivende, der har gjort 
produkter, der ikke opfylder kravene, 
tilgængelige på markedet.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 160
Guillaume Balas

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Hvis PV kan spores gennem hele 
forsyningskæden, bidrager det til at gøre 
markedsovervågningen enklere og mere 
effektiv. Et effektivt sporbarhedssystem 
gør det lettere for 
markedsovervågningsmyndighederne at 
spore en erhvervsdrivende, der har gjort
produkter, der ikke opfylder kravene, 
tilgængelige på markedet.

(19) Hvis PV kan spores gennem hele 
forsyningskæden, bidrager det til at gøre 
markedsovervågningen enklere og mere 
effektiv. Et effektivt sporbarhedssystem 
gør det lettere for 
markedsovervågningsmyndighederne at 
spore en erhvervsdrivende, der har gjort
PV, der ikke opfylder kravene, 
tilgængelige på markedet.

Or. fr

Ændringsforslag 161
Anthea McIntyre

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) For at undgå enhver form for (21) For at undgå enhver form for 
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forvirring og uklarhed og dermed sikre fri 
bevægelighed for PV, der opfylder 
kravene, er der behov for en tydeliggørelse 
af denne forordnings anvendelsesområde 
og sammenhængen med medlemsstaternes 
ret til at fastsætte krav vedrørende 
anvendelse af PV på arbejdspladsen, 
navnlig i henhold til Rådets direktiv 
89/656/EØF19 .

forvirring og uklarhed og dermed sikre fri 
bevægelighed for PV, der opfylder 
kravene, er der behov for en tydeliggørelse 
af denne forordnings anvendelsesområde 
og sammenhængen med medlemsstaternes 
ret til at fastsætte krav vedrørende 
anvendelse af PV på arbejdspladsen, 
navnlig i henhold til Rådets direktiv 
89/656/EØF19. Arbejdsgivere er i henhold 
til artikel 4 i nævnte direktiv forpligtede til 
at udlevere PV, der er i overensstemmelse 
med de relevante EU-bestemmelser om 
sundheds- og sikkerhedsmæssige aspekter 
af konstruktion og fremstilling. I henhold 
til denne artikel skal fabrikanter af PV, 
der udleverer PV til deres ansatte, sikre, at 
de pågældende PV opfylder kravene i 
denne forordning.

__________________ __________________
19 Rådets direktiv 89/656/EØF af 30. 
november 1989 om minimumsforskrifter 
for sikkerhed og sundhed i forbindelse med 
arbejdstagernes brug af personlige 
værnemidler under arbejdet (EFT L 393 af 
30.12. 1989, s. 18).

19 Rådets direktiv 89/656/EØF af 30. 
november 1989 om minimumsforskrifter 
for sikkerhed og sundhed i forbindelse med 
arbejdstagernes brug af personlige 
værnemidler under arbejdet (EFT L 393 af 
30.12. 1989, s. 18).

Or. en

Ændringsforslag 162
David Casa

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) For at sikre, at PV undersøges ved 
hjælp af den nyeste teknologi, bør EU-
typeafprøvningsattestens gyldighed 
fastsættes til maksimalt fem år. Der bør 
derfor fastsættes en procedure for fornyet 
gennemgang af attesten. Der bør fastsættes 
minimumskrav til attestens indhold for at 
lette markedsovervågningsmyndighedernes 
arbejde.

(24) For at sikre, at PV undersøges ved 
hjælp af den nyeste teknologi, bør EU-
typeafprøvningsattestens gyldighed 
fastsættes til maksimalt syv år. Der bør 
derfor fastsættes en procedure for fornyet 
gennemgang af attesten. En sådan 
gennemgang bør bestå af en enkel og 
hurtig procedure. Der bør fastsættes 
minimumskrav til attestens indhold for at 
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lette markedsovervågningsmyndighedernes 
arbejde.

Or. en

Ændringsforslag 163
Guillaume Balas

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) CE-mærkningen bør være den eneste 
mærkning til angivelse af, at et PV er i 
overensstemmelse med EU-
harmoniseringslovgivningen. Benyttelse af 
andre former for mærkning bør dog også 
være tilladt, forudsat at de bidrager til at 
forbedre forbrugerbeskyttelsen og ikke er 
omfattet af EU-
harmoniseringslovgivningen.

(27) CE-mærkningen bør være den eneste 
mærkning til angivelse af, at et PV er i 
overensstemmelse med EU-
harmoniseringslovgivningen. Benyttelse af 
andre former for mærkning bør dog også 
være tilladt, forudsat at de bidrager til at 
forbedre beskyttelsen af forbrugernes 
sundhed og sikkerhed og ikke er omfattet 
af EU-harmoniseringslovgivningen.

Or. fr

Ændringsforslag 164
Guillaume Balas

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) For at sikre, at de væsentlige 
sikkerhedskrav opfyldes, er det nødvendigt 
at fastsætte bestemmelser om passende 
overensstemmelsesvurderingsprocedurer, 
som fabrikanten skal følge. I direktiv 
89/686/EØF klassificeres PV i tre 
kategorier, der er omfattet af forskellige 
overensstemmelsesvurderingsprocedurer. 
For at sikre et ensartet, højt 
sikkerhedsniveau for alle PV bør listen 
over produkter, der er omfattet af en af 

(28) For at sikre, at de væsentlige
sundheds- og sikkerhedskrav opfyldes, er 
det nødvendigt at fastsætte bestemmelser 
om passende 
overensstemmelsesvurderingsprocedurer, 
som fabrikanten skal følge. I direktiv 
89/686/EØF klassificeres PV i tre 
kategorier, der er omfattet af forskellige 
overensstemmelsesvurderingsprocedurer. 
For at sikre et ensartet, højt 
sikkerhedsniveau for alle PV bør listen 
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overensstemmelsesvurderingsprocedurerne 
vedrørende produktionsfasen, udvides. 
Overensstemmelsesvurderingsprocedurern
e for hver kategori af PV bør så vidt muligt 
fastsættes på grundlag af 
overensstemmelsesvurderingsmodulerne i 
afgørelse nr. 768/2008/EF.

over produkter, der er omfattet af en af 
overensstemmelsesvurderingsprocedurerne 
vedrørende produktionsfasen, udvides. 
Overensstemmelsesvurderingsprocedurern
e for hver kategori af PV bør så vidt muligt 
fastsættes på grundlag af 
overensstemmelsesvurderingsmodulerne i 
afgørelse nr. 768/2008/EF.

Or. fr

Ændringsforslag 165
Anthea McIntyre

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) For at sikre, at de væsentlige 
sikkerhedskrav opfyldes, er det nødvendigt 
at fastsætte bestemmelser om passende 
overensstemmelsesvurderingsprocedurer, 
som fabrikanten skal følge. I direktiv 
89/686/EØF klassificeres PV i tre 
kategorier, der er omfattet af forskellige 
overensstemmelsesvurderingsprocedurer. 
For at sikre et ensartet, højt 
sikkerhedsniveau for alle PV bør listen 
over produkter, der er omfattet af en af 
overensstemmelsesvurderingsprocedurerne 
vedrørende produktionsfasen, udvides. 
Overensstemmelsesvurderingsprocedurern
e for hver kategori af PV bør så vidt muligt 
fastsættes på grundlag af 
overensstemmelsesvurderingsmodulerne i 
afgørelse nr. 768/2008/EF.

(28) For at sikre, at de væsentlige
sundheds- og sikkerhedskrav i denne 
forordning opfyldes, er det nødvendigt at 
fastsætte bestemmelser om passende 
overensstemmelsesvurderingsprocedurer, 
som fabrikanten skal følge. I direktiv 
89/686/EØF klassificeres PV i tre 
kategorier, der er omfattet af forskellige 
overensstemmelsesvurderingsprocedurer. 
For at sikre et ensartet, højt 
sikkerhedsniveau for alle PV bør listen 
over produkter, der er omfattet af en af 
overensstemmelsesvurderingsprocedurerne 
vedrørende produktionsfasen, udvides. 
Overensstemmelsesvurderingsprocedurern
e for hver kategori af PV bør så vidt muligt 
fastsættes på grundlag af 
overensstemmelsesvurderingsmodulerne i 
afgørelse nr. 768/2008/EF.

Or. en

Ændringsforslag 166
David Casa
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Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) For at tage hensyn til udviklingen 
inden for teknisk viden og nye 
videnskabelige resultater bør beføjelsen til 
at vedtage retsakter delegeres til 
Kommissionen i overensstemmelse med 
artikel 290 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde for så vidt angår 
ændringer af listen over PV, som indgår i 
hver kategori. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører passende 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau. Kommissionen 
bør i forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

(31) For at tage hensyn til udviklingen 
inden for teknisk viden og nye 
videnskabelige resultater bør beføjelsen til 
at vedtage retsakter delegeres til 
Kommissionen i overensstemmelse med 
artikel 290 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde for så vidt angår 
ændringer af listen over PV, som indgår i 
hver kategori. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører passende 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau, og at den hører 
medarbejder- og 
arbejdsgiverrepræsentanter fra sektorer, 
der sædvanligvis gør brug af PV i deres 
arbejde. Kommissionen bør i forbindelse 
med forberedelsen og udarbejdelsen af 
delegerede retsakter sørge for samtidig, 
rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af 
relevante dokumenter til Europa-
Parlamentet og Rådet.

Or. en

Ændringsforslag 167
Ulla Tørnæs

Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) For at tage hensyn til udviklingen 
inden for teknisk viden og nye 
videnskabelige resultater bør beføjelsen til 
at vedtage retsakter delegeres til 
Kommissionen i overensstemmelse med 
artikel 290 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde for så vidt angår 
ændringer af listen over PV, som indgår i 
hver kategori. Det er navnlig vigtigt, at 

(31) For at tage hensyn til udviklingen 
inden for teknisk viden og nye 
videnskabelige resultater bør beføjelsen til 
at vedtage retsakter delegeres til 
Kommissionen i overensstemmelse med 
artikel 290 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde for så vidt angår 
ændringer af listen over PV, som indgår i 
hver kategori. Det er navnlig vigtigt, at 
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Kommissionen gennemfører passende 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau. Kommissionen 
bør i forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

Kommissionen gennemfører passende 
høringer og vurderer indvirkningen af 
sine forslag under sit forberedende 
arbejde, herunder på ekspertniveau. 
Kommissionen bør i forbindelse med 
forberedelsen og udarbejdelsen af 
delegerede retsakter sørge for samtidig, 
rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af 
relevante dokumenter til Europa-
Parlamentet og Rådet.

Or. en

Ændringsforslag 168
Ulla Tørnæs

Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) Medlemsstaterne bør fastsætte 
bestemmelser om sanktioner for 
overtrædelse af denne forordning og sikre, 
at de gennemføres. Sanktionerne skal være 
effektive, forholdsmæssige og have 
afskrækkende virkning.

(33) Medlemsstaterne bør fastsætte 
bestemmelser om retningslinjer, kontrol 
og sanktioner for overtrædelse af denne 
forordning og sikre, at de gennemføres, i 
betragtning af at retningslinjer er det 
bedste redskab til at undgå utilsigtede fejl 
fra arbejdsgivernes, PV-producenternes 
og slutbrugernes side. Sanktionerne skal 
være effektive, forholdsmæssige og have 
afskrækkende virkning.

Or. en

Ændringsforslag 169
Terry Reintke, Karima Delli
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) Medlemsstaterne bør fastsætte (33) Medlemsstaterne bør fastsætte 
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bestemmelser om sanktioner for 
overtrædelse af denne forordning og sikre, 
at de gennemføres. Sanktionerne skal være 
effektive, forholdsmæssige og have 
afskrækkende virkning.

bestemmelser om tilsyn, kontrol,
sanktioner og bøder for overtrædelse af 
denne forordning og sikre, at de 
gennemføres. Sanktionerne og bøderne
skal være effektive, forholdsmæssige og 
have afskrækkende virkning.

Or. en

Ændringsforslag 170
David Casa

Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) Medlemsstaterne bør fastsætte 
bestemmelser om sanktioner for 
overtrædelse af denne forordning og sikre, 
at de gennemføres. Sanktionerne skal være 
effektive, forholdsmæssige og have 
afskrækkende virkning.

(33) Medlemsstaterne bør fastsætte 
bestemmelser om sanktioner for 
overtrædelse af denne forordning og sikre, 
at de gennemføres. Sanktionerne skal
pålægges hurtigt og være effektive, 
forholdsmæssige og have afskrækkende 
virkning.

Or. en

Ændringsforslag 171
Ulla Tørnæs

Forslag til forordning
Betragtning 33 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33a) Medlemsstaterne skal, helst via et 
samarbejde mellem tilsynsmyndighederne 
og arbejdsmarkedets parter, oprette et 
enkelt kontaktpunkt, hvor PV'ernes 
slutbrugere kan indberette mangler og fejl 
ved PV'erne. Tilsynsmyndighederne har 
pligt til at reagere på indberetningen fra 
slutbrugerne på en hurtig og effektiv 
måde.
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Or. en

Ændringsforslag 172
Claude Rolin

Forslag til forordning
Betragtning 33 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33a) Direktiv 89/656/EØF fastsætter 
minimumsforskrifter for arbejdstagernes 
brug af personlige værnemidler under 
arbejdet, og de nationale bestemmelser 
vedrørende sikkerhed på arbejdspladsen 
gør PV obligatorisk. Hver medlemsstat 
bør træffe passende foranstaltninger for 
at få arbejdsgiverne til at anvende de 
hensigtsmæssige PV, også ved at give 
klare oplysninger om deres obligatoriske 
anvendelse til arbejdsgivere, arbejdstagere 
og arbejdstagerorganisationer og ved at 
fremme, som bedste praksis, 
arbejdsgivere, der overholder disse regler, 
alt imens man følger de generelle 
forebyggelsesprincipper i artikel 6, stk. 2, i 
direktiv 89/391/EØF om iværksættelse af 
foranstaltninger til forbedring af 
arbejdstagernes sikkerhed og sundhed 
under arbejdet.

Or. fr

Ændringsforslag 173
Terry Reintke, Karima Delli
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 35 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35a) Der bør være særlig opmærksomhed 
på sort arbejde, da man ikke kan 



PE549.449v01-00 24/62 AM\1052326DA.doc

DA

kontrollere overholdelsen af 
bestemmelserne for sundhed og sikkerhed 
på arbejdspladsen, hvilket gør, at 
betingelserne for sort arbejde udsætter 
arbejdstagerne for store sundhedsrisici, 
og at arbejdsgiverne unddrager sig deres 
ansvar. Husarbejde, som navnlig udføres 
af kvinder, udgør en særlig udfordring, 
eftersom arbejdet finder sted i den 
uformelle sektor, har en særlig karakter 
og er usynligt af natur.

Or. en

Ændringsforslag 174
Terry Reintke, Karima Delli
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 35 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35b) At skabe bevidsthed om sundhed og 
sikkerhed, herunder PV, bør høre med til 
undervisningen fra en tidlig alder, således 
at antallet af ulykker falder, og 
sundheden og sikkerheden øges. 
Uddannelse i sundhed og sikkerhed og PV 
bør navnlig integreres i 
erhvervsuddannelse, anerkendes fuldt ud 
og attesteres af et eksamensbevis. Der bør 
gøres en indsats for en væsentlig 
forbedring af information og uddannelse 
af iværksættere. Resultatet af forskning 
vedrørende nye PV som konsekvensen af 
teknologiske fremskridt og nye 
udfordringer bør udbredes bedre.

Or. en

Ændringsforslag 175
Anthea McIntyre
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Forslag til forordning
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) Direktiv 89/686/EØF er blevet ændret 
flere gange. Da der skal foretages 
yderligere væsentlige ændringer, og for at 
sikre en ensartet gennemførelse i hele 
Unionen, bør direktiv 89/686/EØF 
ophæves og afløses af en forordning —

(36) Direktiv 89/686/EØF er blevet ændret 
flere gange. Da der skal foretages 
yderligere væsentlige ændringer, og for at 
sikre gennemførelse i hele Unionen, bør 
direktiv 89/686/EØF ophæves og afløses af 
en forordning —

Or. en

Begrundelse

De enkelte medlemsstater har meget forskellig lovgivning, og derfor er det ikke realistisk at 
forvente en ensartet gennemførelse i medlemsstaterne. Ensartet gennemførelse er ikke en 
forudsætning for at opfylde den foreslåede lovgivnings målsætninger.

Ændringsforslag 176
Guillaume Balas

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I denne forordning fastsættes krav til 
udformning og fremstilling af personlige 
værnemidler (PV) med henblik på at sikre 
brugernes sundhed og sikkerhed samt 
bestemmelser om fri bevægelighed for PV 
i Unionen.

I denne forordning fastsættes krav til 
udformning og fremstilling af personlige 
værnemidler (PV) bestemt til at blive gjort 
tilgængelige på markedet med henblik på 
at sikre brugernes sundhed og sikkerhed 
samt bestemmelser om fri bevægelighed 
for PV i Unionen.

Or. fr

Ændringsforslag 177
Anthea McIntyre

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra c
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) beregnet til privat brug til beskyttelse 
mod ikke-ekstreme vejrforhold

c) beregnet til privat brug til beskyttelse 
mod:

Or. en

Ændringsforslag 178
Anthea McIntyre

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra c – nr. i (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) vejrforhold, der ikke er ekstreme 
(årstidsbestemt beklædning, paraplyer 
osv.)

Or. en

Ændringsforslag 179
Anthea McIntyre

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra c – nr. ii (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) fugtighed og vand (opvaskehandsker 
osv.)

Or. en

Ændringsforslag 180
Anthea McIntyre

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra c – nr. iii (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) varme (handsker osv.), hvor den 
erhvervsdrivende ikke specifikt hævder, at 
de beskytter mod ekstrem varme

Or. en

Ændringsforslag 181
Guillaume Balas

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) beregnet til brug på søgående skibe eller 
luftfartøjer, som er underlagt de relevante 
internationale traktater, der gælder i 
medlemsstaterne

d) udelukkende beregnet til brug på 
søgående skibe eller luftfartøjer, som er 
underlagt de relevante internationale 
traktater, der gælder i medlemsstaterne

Or. fr

Ændringsforslag 182
Anthea McIntyre

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) beregnet til hoved-, ansigts- eller 
øjenbeskyttelse, der er omfattet af det 
relevante regulativ fra De Forenede 
Nationers Økonomiske Kommission for 
Europa (FN/ECE), til brugere af to- eller 
trehjulede motordrevne køretøjer.

e) beregnet til hoved-, ansigts- eller
øjenbeskyttelse, der er omfattet af regulativ
22 fra De Forenede Nationers Økonomiske 
Kommission for Europa (FN/ECE) om 
ensartede bestemmelser vedrørende 
godkendelse af sikkerhedshjelme og deres 
visirer til motorcyklister og knallertkørere 
samt deres passagerer.

Or. en
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Ændringsforslag 183
Terry Reintke, Karima Delli
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I så fald skal brugernes sundhed og 
sikkerhed så vidt muligt sikres i lyset af 
målsætningerne i denne forordning og i 
henhold til EU's rammedirektiv 
89/391/EF om sikkerhed og sundhed 
under arbejdet.

Or. en

Begrundelse

Undtagelser bør reduceres til det absolut nødvendige, og vi medtager derfor en parallel 
bestemmelse til artikel 2, stk. 2, i direktiv 89/391/EF.

Ændringsforslag 184
Guillaume Balas

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) udstyr, der er bestemt til at bæres eller 
holdes af en person til beskyttelse mod en 
eller flere sundheds- eller sikkerhedsrisici, 
og som bringes i omsætning særskilt eller 
kombineret med ikke-beskyttende 
personligt udstyr

a) udstyr, der er udformet og fremstillet til 
at bæres eller holdes af en person til 
beskyttelse mod en eller flere sundheds-
eller sikkerhedsrisici, og som bringes i 
omsætning særskilt eller kombineret med 
ikke-beskyttende personligt udstyr

Or. fr

Ændringsforslag 185
Anthea McIntyre
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Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) udstyr, der er bestemt til at bæres eller 
holdes af en person til beskyttelse mod en 
eller flere sundheds- eller sikkerhedsrisici, 
og som bringes i omsætning særskilt eller 
kombineret med ikke-beskyttende 
personligt udstyr

a) udstyr, der er udformet og fremstillet til 
at bæres eller holdes af en person til 
beskyttelse mod en eller flere sundheds-
eller sikkerhedsrisici, og som bringes i 
omsætning særskilt eller kombineret med 
ikke-beskyttende personligt udstyr

Or. en

Ændringsforslag 186
Anthea McIntyre

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) forbindelsessystemer til udstyr som 
omhandlet i litra a), der ikke holdes eller 
bæres af en person, og som har til formål at 
forbinde dette udstyr med en ekstern 
anordning eller struktur og er flytbare uden 
at skulle være permanent fastgjort til en 
struktur

c) forbindelsessystemer til udstyr som 
omhandlet i litra a), der ikke holdes eller 
bæres af en person, men som er afgørende 
for udstyrets funktion, og som har til 
formål at forbinde dette udstyr med en 
ekstern anordning eller struktur og er 
flytbare uden at skulle være permanent 
fastgjort til en struktur

Or. en

Ændringsforslag 187
Terry Reintke, Karima Delli
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. "individuelt tilpasset PV":
seriefremstillet PV, hvor hvert eksemplar 

2. "individuelt tilpasset PV": PV, hvor 
hvert eksemplar tilpasses en individuel 
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tilpasses en individuel bruger bruger i overensstemmelse med hans eller 
hendes specifikke behov og egenskaber

Or. en

Ændringsforslag 188
Terry Reintke, Karima Delli
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. "skræddersyet PV": PV fremstillet i et 
enkelt eksemplar efter en grundmodel for 
at imødekomme individuelle brugeres 
særlige behov, i overensstemmelse med 
anvisninger fra konstruktøren af denne 
grundmodel og under hensyntagen til de 
tilladelige variationer

3. "skræddersyet PV": PV fremstillet i et 
enkelt eksemplar efter en grundmodel for 
at imødekomme individuelle brugeres 
særlige behov, i overensstemmelse med 
anvisninger fra fabrikanten af denne 
grundmodel og under hensyntagen til 
variationer

Or. en

Ændringsforslag 189
Guillaume Balas

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. "slutbruger": den person, som bærer 
eller anvender PV

Or. en

Ændringsforslag 190
Anthea McIntyre

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 18 a (nyt)



AM\1052326DA.doc 31/62 PE549.449v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

18a. "EU-harmoniseringslovgivning": 
alle EU-retsakter, som harmoniserer 
betingelserne for markedsføring af 
produkter

Or. en

Ændringsforslag 191
Terry Reintke, Karima Delli
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer alle nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at PV kun 
gøres tilgængelige på markedet, såfremt de 
ved korrekt vedligeholdelse og ved 
anvendelse i overensstemmelse med deres 
formål overholder denne forordning.

Medlemsstaterne træffer alle passende og
nødvendige foranstaltninger for at sikre og 
håndhæve, at PV kun gøres tilgængelige 
på markedet, såfremt de ved korrekt 
vedligeholdelse, klar forklaring af deres 
funktion og ved anvendelse i 
overensstemmelse med deres formål 
overholder denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 192
Terry Reintke, Karima Delli
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

PV skal opfylde de gældende væsentlige 
sundheds- og sikkerhedskrav, der er nævnt 
i bilag II.

PV skal opfylde de gældende væsentlige 
sundheds- og sikkerhedskrav, der er nævnt 
i bilag II, og i fuld overensstemmelse med 
direktiv 89/391/EF.
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Or. en

Begrundelse

Det er af yderste vigtighed, at personlige værnemidler er i fuld overensstemmelse med 
rammedirektivet om sikkerhed og sundhed.

Ændringsforslag 193
Terry Reintke, Karima Delli
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning berører ikke 
medlemsstaternes mulighed for, navnlig 
ved gennemførelsen af direktiv 
89/656/EØF, at fastsætte krav vedrørende 
anvendelsen af PV, forudsat at disse krav
ikke har betydning for udformningen af 
PV, der bringes i omsætning i 
overensstemmelse med denne forordning.

Denne forordning berører ikke 
medlemsstaternes mulighed for, navnlig 
ved gennemførelsen af direktiv 
89/656/EØF, at fastsætte krav vedrørende 
anvendelsen af PV, forudsat at disse krav
er begrundet med en merværdi i form af 
sundhed og sikkerhed for brugeren.

Or. en

Ændringsforslag 194
Jutta Steinruck

Forslag til forordning
Artikel -7 (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel -7

Afprøvninger i praksis

Et ikke-certificeret PV må i forbindelse 
med afprøvning i praksis overdrages i 
begrænsede mængder og for en periode 
på højst seks måneder med henblik på 
afprøvning eller validering. Producenten 
fastlægger nøjagtigt tid og formål for 



AM\1052326DA.doc 33/62 PE549.449v01-00

DA

afprøvningen inklusive en begrundelse, 
før afprøvningen indledes, og får dette 
bekræftet af de berørte parter. Sådanne 
afprøvninger i praksis foretages 
udelukkende i ufarlige situationer og 
foretages for at evaluere bl.a. komfort, 
ergonomi eller konstruktion. De 
nødvendige afprøvningsdokumenter fra 
akkrediterede eller godkendte laboratorier 
eller producenten, som støtter det tekniske 
dossier for at sikre beskyttelse af bærerne, 
er tilgængelige for de berørte parter. Når 
afprøvningsperioden er afsluttet, leveres 
de anvendte PV tilbage til producenten.

Afprøvninger i praksis udformes ikke med 
henblik på at vurdere det pågældende 
PV's beskyttelsesevne, men for at vurdere 
f.eks. komfort, ergonomi og konstruktion.
Alle berørte parter som f.eks. 
arbejdsgiveren samt bæreren eller 
slutbrugeren underrettes formelt i 
forvejen om omfanget af og formålet med 
denne afprøvning i praksis.

Or. de

Ændringsforslag 195
Guillaume Balas

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne modsætter sig ikke, at 
der på messer og udstillinger samt ved 
demonstration præsenteres PV, som ikke er 
i overensstemmelse med denne forordning, 
såfremt det ved synlig skiltning klart er 
anført, at de pågældende PV ikke er i 
overensstemmelse med denne forordning, 
og at de først kan gøres tilgængelige på 
markedet, efter at de er blevet bragt i 
overensstemmelse med de gældende krav.

2. Medlemsstaterne modsætter sig ikke, at 
der på messer og udstillinger samt ved 
demonstration og lignende begivenheder
præsenteres PV, som ikke er i 
overensstemmelse med denne forordning, 
såfremt det ved synlig skiltning klart er 
anført, at de pågældende PV ikke er i 
overensstemmelse med denne forordning, 
og at de først kan gøres tilgængelige på 
markedet, efter at de er blevet bragt i 
overensstemmelse med de gældende krav.
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Or. fr

Ændringsforslag 196
David Casa

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne modsætter sig ikke, at 
der på messer og udstillinger samt ved 
demonstration præsenteres PV, som ikke er 
i overensstemmelse med denne forordning, 
såfremt det ved synlig skiltning klart er 
anført, at de pågældende PV ikke er i 
overensstemmelse med denne forordning, 
og at de først kan gøres tilgængelige på 
markedet, efter at de er blevet bragt i 
overensstemmelse med de gældende krav.

2. Medlemsstaterne modsætter sig ikke, at 
der på messer og udstillinger samt ved 
demonstration præsenteres PV, som ikke er 
i overensstemmelse med denne forordning, 
såfremt der er synlig skiltning i 
udstillerens område, som klart angiver, at 
de pågældende PV ikke er i 
overensstemmelse med denne forordning, 
og at de først kan gøres tilgængelige på 
markedet, efter at de er blevet bragt i 
overensstemmelse med de gældende krav.

Or. en

Ændringsforslag 197
Jutta Steinruck

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved demonstrationer træffes der passende 
sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af 
personer.

Ved demonstrationer og tidsbegrænsede 
afprøvninger i praksis træffes der 
passende sikkerhedsforanstaltninger til 
beskyttelse af personer og til at oplyse dem 
om afprøvningen. På det pågældende PV
skal anbringes en klar og uslettelig 
mærkning "Kun til afprøvning i praksis".

Or. de
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Ændringsforslag 198
Terry Reintke, Karima Delli
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved demonstrationer træffes der passende 
sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af 
personer.

Ved demonstrationer og afprøvninger i 
praksis træffes der passende 
sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af 
personer og til at styrke deres bevidsthed.
Afprøvninger i praksis udformes ikke kun 
med henblik på at vurdere det pågældende 
PV's beskyttelsesevne, men også for at 
vurdere f.eks. komfort, ergonomi og 
konstruktion. Alle berørte parter (f.eks. 
arbejdsgiveren samt bæreren eller 
slutbrugeren) underrettes formelt i 
forvejen om omfanget af og formålet med 
denne afprøvning. En "kun til 
afprøvning"-mærkning anbringes klart 
og uudsletteligt på PV.

Or. en

Ændringsforslag 199
Guillaume Balas

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Konstruktøren af en grundmodel for 
skræddersyede PV skal udarbejde den i 
bilag III omhandlede tekniske 
dokumentation og udføre eller få udført 
den EU-typeafprøvning, der er fastsat i 
bilag V.

Fabrikanten af en grundmodel for 
skræddersyede PV skal udarbejde den i 
bilag III omhandlede tekniske 
dokumentation og udføre eller få udført 
den EU-typeafprøvning, der er fastsat i 
bilag V.

Or. fr
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Ændringsforslag 200
Guillaume Balas

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Fabrikantens navn, registrerede 
firmanavn eller registrerede varemærke og 
postadresse, hvor han kan kontaktes, skal 
fremgå af det pågældende PV, eller, hvis 
dette ikke er muligt, af emballagen eller af 
et dokument, der ledsager det pågældende 
PV. Adressen skal være adressen på ét 
enkelt sted, hvor fabrikanten kan kontaktes. 
Kontaktoplysningerne skal angives på et 
for slutbrugerne og 
markedsovervågningsmyndighederne 
letforståeligt sprog.

6. Fabrikantens navn, registrerede 
firmanavn eller registrerede varemærke og 
postadresse, hvor han kan kontaktes, skal 
fremgå af det pågældende PV, eller, hvis 
dette ikke er muligt, af emballagen eller af 
et dokument, der ledsager det pågældende 
PV. Adressen skal være adressen på ét 
enkelt sted, hvor fabrikanten kan kontaktes. 
Kontaktoplysningerne skal angives på et 
for forbrugerne og andre slutbrugere og
markedsovervågningsmyndighederne 
letforståeligt sprog.

Or. fr

Ændringsforslag 201
Guillaume Balas

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Fabrikanten skal sikre, at det 
pågældende PV ledsages af anvisninger, 
som nævnt i punkt 1.4 i bilag II, på et for
slutbrugerne letforståeligt sprog fastsat af 
den pågældende medlemsstat.

7. Fabrikanten skal sikre, at det 
pågældende PV ledsages af anvisninger, 
som nævnt i punkt 1.4 i bilag II, på et for
forbrugerne og andre slutbrugere
letforståeligt sprog fastsat af den 
pågældende medlemsstat.

Or. fr

Ændringsforslag 202
Guillaume Balas
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Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Fabrikanten skal sikre, at det 
pågældende PV ledsages af anvisninger, 
som nævnt i punkt 1.4 i bilag II, på et for 
slutbrugerne letforståeligt sprog fastsat af 
den pågældende medlemsstat.

7. Fabrikanten skal sikre, at det 
pågældende PV ledsages af anvisninger og 
andre oplysninger, som nævnt i punkt 1.4 i 
bilag II, på et for slutbrugerne letforståeligt 
sprog fastsat af den pågældende 
medlemsstat.

Or. fr

Ændringsforslag 203
Terry Reintke, Karima Delli
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Fabrikanten skal sikre, at det 
pågældende PV ledsages af anvisninger, 
som nævnt i punkt 1.4 i bilag II, på et for 
slutbrugerne letforståeligt sprog fastsat af 
den pågældende medlemsstat.

7. Fabrikanten skal sikre, at det 
pågældende PV ledsages af anvisninger, 
som nævnt i punkt 1.4 i bilag II, på et for 
slutbrugerne letforståeligt sprog fastsat af 
den pågældende medlemsstat og om muligt 
af piktogrammer.

Or. en

Ændringsforslag 204
Terry Reintke, Karima Delli
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Hvis en fabrikant finder eller har grund 
til at tro, at PV, han har bragt i omsætning, 
ikke er i overensstemmelse med denne 

9. Hvis en fabrikant finder eller har grund 
til at tro, at PV, han har bragt i omsætning, 
ikke er i overensstemmelse med denne 
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forordning, skal han straks træffe de 
nødvendige foranstaltninger for at bringe 
produktet i overensstemmelse med kravene 
eller om nødvendigt trække det tilbage fra 
markedet eller kalde det tilbage. Endvidere 
skal fabrikanten, hvis det pågældende PV 
udgør en risiko, straks orientere 
markedsovervågningsmyndighederne i de 
medlemsstater, hvor det pågældende PV er 
gjort tilgængeligt på markedet, herom og 
give nærmere oplysninger navnlig om den 
manglende overensstemmelse og de trufne 
foranstaltninger.

forordning, skal han straks træffe de 
nødvendige foranstaltninger for at bringe 
produktet i overensstemmelse med kravene 
eller om nødvendigt trække det tilbage fra 
markedet eller kalde det tilbage. Endvidere 
skal fabrikanten, hvis det pågældende PV 
udgør en risiko, straks orientere 
markedsovervågningsmyndighederne i de 
medlemsstater, hvor det pågældende PV er 
gjort tilgængeligt på markedet, herom og 
give nærmere oplysninger navnlig om den 
manglende overensstemmelse og de trufne 
foranstaltninger.
Markedsovervågningsmyndighederne har 
derefter pligt til at informere 
offentligheden om risikoen, indtil de 
nødvendige foranstaltninger er truffet.

Or. en

Ændringsforslag 205
Laura Agea

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Fabrikanten skal på grundlag af en 
kompetent national myndigheds
begrundede anmodning give den al den 
information og dokumentation, der er 
nødvendig for at konstatere det pågældende 
PV's overensstemmelse med kravene på et 
for denne myndighed letforståeligt sprog. 
Fabrikanten skal, hvis denne myndighed 
anmoder herom, samarbejde med den om 
enhver foranstaltning, der træffes for at 
fjerne risici, som PV, han har bragt i 
omsætning, udgør.

10. Fabrikanten skal på grundlag af en 
kompetent national myndigheds 
anmodning give den al den information og 
dokumentation på papir eller elektronisk, 
der er nødvendig for at konstatere det 
pågældende PV's overensstemmelse med 
kravene. Fabrikanten skal, hvis denne 
myndighed anmoder herom, samarbejde 
med den om enhver foranstaltning, der 
træffes for at fjerne risici, som PV, han har 
bragt i omsætning, udgør.

Or. it
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Ændringsforslag 206
Emilian Pavel

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Fabrikanten skal på grundlag af en 
kompetent national myndigheds 
begrundede anmodning give den al den 
information og dokumentation, der er 
nødvendig for at konstatere det pågældende 
PV's overensstemmelse med kravene på et 
for denne myndighed letforståeligt sprog. 
Fabrikanten skal, hvis denne myndighed 
anmoder herom, samarbejde med den om 
enhver foranstaltning, der træffes for at 
fjerne risici, som PV, han har bragt i 
omsætning, udgør.

10. Fabrikanten skal på grundlag af en 
kompetent national myndigheds 
begrundede anmodning give den al den 
information og dokumentation, der er 
nødvendig for at konstatere det pågældende 
PV's overensstemmelse med kravene på 
denne myndigheds officielle sprog. 
Fabrikanten skal, hvis denne myndighed 
anmoder herom, samarbejde med den om 
enhver foranstaltning, der træffes for at 
fjerne risici, som PV, han har bragt i 
omsætning, udgør.

Or. en

Ændringsforslag 207
Guillaume Balas

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Fabrikanten skal på grundlag af en 
kompetent national myndigheds 
begrundede anmodning give den al den 
information og dokumentation, der er 
nødvendig for at konstatere det pågældende 
PV's overensstemmelse med kravene på et 
for denne myndighed letforståeligt sprog. 
Fabrikanten skal, hvis denne myndighed 
anmoder herom, samarbejde med den om 
enhver foranstaltning, der træffes for at 
fjerne risici, som PV, han har bragt i 
omsætning, udgør.

10. Fabrikanten skal på grundlag af en 
kompetent national myndigheds 
begrundede anmodning give den al den 
information og dokumentation på papir 
eller elektronisk, der er nødvendig for at 
konstatere det pågældende PV's 
overensstemmelse med kravene på et for 
denne myndighed letforståeligt sprog. 
Fabrikanten skal, hvis denne myndighed 
anmoder herom, samarbejde med den om
enhver foranstaltning, der træffes for at 
fjerne risici, som PV, han har bragt i 
omsætning, udgør.

Or. fr
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Ændringsforslag 208
Jutta Steinruck

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Fabrikanten skal på grundlag af en 
kompetent national myndigheds 
begrundede anmodning give den al den 
information og dokumentation, der er 
nødvendig for at konstatere det pågældende 
PV's overensstemmelse med kravene på et 
for denne myndighed letforståeligt sprog. 
Fabrikanten skal, hvis denne myndighed 
anmoder herom, samarbejde med den om 
enhver foranstaltning, der træffes for at 
fjerne risici, som PV, han har bragt i 
omsætning, udgør.

10. Fabrikanten skal på grundlag af en 
kompetent national myndigheds 
begrundede anmodning give den al den 
information og dokumentation, der er 
nødvendig for at konstatere det pågældende 
PV's overensstemmelse med kravene på et 
for denne myndighed letforståeligt sprog, 
elektronisk eller i papirform. Fabrikanten 
skal, hvis denne myndighed anmoder 
herom, samarbejde med den om enhver 
foranstaltning, der træffes for at fjerne 
risici, som PV, han har bragt i omsætning, 
udgør.

Or. de

Ændringsforslag 209
Guillaume Balas

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) på grundlag af den nationale
markedsovervågningsmyndigheds
begrundede anmodning, at give denne al 
den information og dokumentation, der er 
nødvendig for at konstatere det pågældende 
PV's overensstemmelse med lovgivningen

b) på grundlag af den nationale kompetente 
myndigheds begrundede anmodning, at 
give denne al den information og 
dokumentation, der er nødvendig for at 
konstatere det pågældende PV's 
overensstemmelse med lovgivningen

Or. fr

Ændringsforslag 210
Laura Agea
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Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) på grundlag af den nationale 
markedsovervågningsmyndigheds
begrundede anmodning, at give denne al 
den information og dokumentation, der er 
nødvendig for at konstatere det pågældende 
PV's overensstemmelse med lovgivningen

b) på grundlag af den nationale 
markedsovervågningsmyndigheds 
anmodning, at give denne al den 
information og dokumentation på papir 
eller elektronisk, der er nødvendig for at 
konstatere det pågældende PV's 
overensstemmelse med lovgivningen

Or. it

Ændringsforslag 211
Guillaume Balas

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at samarbejde med de nationale
markedsovervågningsmyndigheder, hvis 
disse anmoder herom, om foranstaltninger, 
der træffes for at undgå risici, som PV, der 
er omfattet af den bemyndigede 
repræsentants fuldmagt, udgør.

c) at samarbejde med de nationale
kompetente myndigheder, hvis disse 
anmoder herom, om foranstaltninger, der 
træffes for at undgå risici, som PV, der er 
omfattet af den bemyndigede repræsentants 
fuldmagt, udgør.

Or. fr

Ændringsforslag 212
Guillaume Balas

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Importøren skal, før han bringer PV i 
omsætning, sikre, at fabrikanten har 
gennemført de(n) i artikel 18 omhandlede 

2. Importøren skal, før han bringer PV i 
omsætning, sikre, at fabrikanten har 
gennemført de(n) i artikel 18 omhandlede 
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relevante 
overensstemmelsesvurderingsprocedure(r). 
Importøren skal sikre, at fabrikanten har 
udarbejdet den tekniske dokumentation, at 
det pågældende PV er forsynet med CE-
mærkning og er ledsaget af en EU-
overensstemmelseserklæring eller en 
forenklet EU-overensstemmelseserklæring, 
og at det er ledsaget af de i artikel 8, stk. 7, 
nævnte anvisninger, og at fabrikanten har 
opfyldt kravene i artikel 8, stk. 5 og 6.

relevante 
overensstemmelsesvurderingsprocedure(r). 
Importøren skal sikre, at fabrikanten har 
udarbejdet den tekniske dokumentation, at 
det pågældende PV er forsynet med CE-
mærkning og er ledsaget af en EU-
overensstemmelseserklæring eller en 
forenklet EU-overensstemmelseserklæring, 
og at det er ledsaget af de påkrævede 
dokumenter, og at fabrikanten har opfyldt 
kravene i artikel 8, stk. 5 og 6.

Or. fr

Ændringsforslag 213
Emilian Pavel

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Importørens navn, registrerede 
firmanavn eller registrerede varemærke og 
postadresse, hvor han kan kontaktes, skal 
fremgå af det pågældende PV, eller, hvis 
dette ikke er muligt, af emballagen eller af 
et dokument, der ledsager det pågældende 
PV. Kontaktoplysningerne skal angives på
et for slutbrugerne og 
markedsovervågningsmyndighederne 
letforståeligt sprog.

3. Importørens navn, registrerede 
firmanavn eller registrerede varemærke og 
postadresse, hvor han kan kontaktes, skal 
fremgå af det pågældende PV, eller, hvis 
dette ikke er muligt, af emballagen eller af 
et dokument, der ledsager det pågældende 
PV. Kontaktoplysningerne skal angives på
slutbrugernes og 
markedsovervågningsmyndighedernes 
officielle sprog.

Or. en

Ændringsforslag 214
Guillaume Balas

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Importøren skal sikre, at det pågældende 4. Importøren skal sikre, at det pågældende 
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PV ledsages af anvisninger, som nævnt i 
punkt 1.4 i bilag II, på et for forbrugerne 
og andre slutbrugere letforståeligt sprog 
fastsat af den pågældende medlemsstat.

PV ledsages af anvisninger og andre 
oplysninger, som nævnt i punkt 1.4 i bilag 
II, på et for forbrugerne og andre 
slutbrugere letforståeligt sprog fastsat af 
den pågældende medlemsstat.

Or. fr

Ændringsforslag 215
David Casa

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Importøren skal sikre, at det pågældende 
PV ledsages af anvisninger, som nævnt i 
punkt 1.4 i bilag II, på et for forbrugerne 
og andre slutbrugere letforståeligt sprog 
fastsat af den pågældende medlemsstat.

4. Importøren skal sikre, at det pågældende 
PV ledsages af anvisninger, som nævnt i 
punkt 1.4 i bilag II, på et for forbrugerne 
og andre slutbrugere letforståeligt sprog 
fastsat af den pågældende medlemsstat og 
skal om muligt være sprogneutralt.

Or. en

Ændringsforslag 216
Anthea McIntyre

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Når det anses for hensigtsmæssigt som 
følge af de med et PV forbundne risici, 
foretager importøren for at beskytte 
forbrugernes og øvrige slutbrugeres 
sundhed og sikkerhed stikprøvekontrol af 
PV, der er gjort tilgængelige på markedet, 
og undersøger og fører om nødvendigt 
register over klager, PV, der ikke opfylder 
kravene, og tilbagekaldelser af PV og 
holder distributørerne orienteret om 
enhver sådan kontrol.
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Or. en

Ændringsforslag 217
David Casa

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Hvis en importør finder eller har grund 
til at tro, at et PV, han har bragt i 
omsætning, ikke er i overensstemmelse 
med denne forordning, skal han straks 
træffe de nødvendige foranstaltninger for at 
bringe det pågældende PV i 
overensstemmelse med kravene eller om 
nødvendigt trække det tilbage fra markedet 
eller kalde det tilbage. Endvidere skal 
importøren, hvis det pågældende PV udgør 
en risiko, straks orientere 
markedsovervågningsmyndighederne i de 
medlemsstater, hvor det pågældende PV er 
gjort tilgængeligt på markedet, herom og 
give nærmere oplysninger navnlig om den 
manglende overensstemmelse og de trufne 
foranstaltninger.

6. Hvis en importør finder eller har grund 
til at tro, at et PV, han har bragt i 
omsætning, ikke er i overensstemmelse 
med denne forordning, skal han straks 
træffe de nødvendige foranstaltninger for at 
bringe det pågældende PV i 
overensstemmelse med kravene eller om 
nødvendigt trække det tilbage fra markedet 
eller kalde det tilbage. Sådanne 
foranstaltninger skal træffes senest fem 
arbejdsdage efter den dag, hvor 
importørerne fik kendskab til denne 
information. Endvidere skal importøren, 
hvis det pågældende PV udgør en risiko, 
straks orientere 
markedsovervågningsmyndighederne i de 
medlemsstater, hvor det pågældende PV er 
gjort tilgængeligt på markedet, herom og 
give nærmere oplysninger navnlig om den 
manglende overensstemmelse og de trufne 
foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 218
Terry Reintke, Karima Delli
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Hvis en importør finder eller har grund 6. Hvis en importør finder eller har grund 



AM\1052326DA.doc 45/62 PE549.449v01-00

DA

til at tro, at et PV, han har bragt i 
omsætning, ikke er i overensstemmelse 
med denne forordning, skal han straks 
træffe de nødvendige foranstaltninger for at 
bringe det pågældende PV i 
overensstemmelse med kravene eller om 
nødvendigt trække det tilbage fra markedet 
eller kalde det tilbage. Endvidere skal 
importøren, hvis det pågældende PV udgør 
en risiko, straks orientere 
markedsovervågningsmyndighederne i de 
medlemsstater, hvor det pågældende PV er 
gjort tilgængeligt på markedet, herom og 
give nærmere oplysninger navnlig om den 
manglende overensstemmelse og de trufne 
foranstaltninger.

til at tro, at et PV, han har bragt i 
omsætning, ikke er i overensstemmelse 
med denne forordning, skal han straks 
træffe de nødvendige foranstaltninger for at 
bringe det pågældende PV i 
overensstemmelse med kravene eller om 
nødvendigt trække det tilbage fra markedet 
eller kalde det tilbage. Endvidere skal 
importøren, hvis det pågældende PV udgør 
en risiko, straks orientere 
markedsovervågningsmyndighederne i de 
medlemsstater, hvor det pågældende PV er 
gjort tilgængeligt på markedet, herom og 
give nærmere oplysninger navnlig om den 
manglende overensstemmelse og de trufne 
foranstaltninger.
Markedsovervågningsmyndighederne har 
derefter pligt til at informere 
offentligheden om risikoen, indtil de 
nødvendige foranstaltninger er truffet.

Or. en

Ændringsforslag 219
Laura Agea

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Importøren skal på grundlag af en 
kompetent national myndigheds
begrundede anmodning give den alle de 
oplysninger og al den dokumentation på 
papir eller elektronisk, som kræves for at 
konstatere det pågældende PV's 
overensstemmelse med lovgivningen, på et 
for denne myndighed letforståeligt sprog. 
Importøren skal, hvis denne myndighed 
anmoder herom, samarbejde med den om 
enhver foranstaltning, der træffes for at 
fjerne risici, som PV, han har bragt i 
omsætning, udgør.

8. Importøren skal på grundlag af en 
kompetent national myndigheds 
anmodning give den alle de oplysninger og 
al den dokumentation på papir eller 
elektronisk, som kræves for at konstatere 
det pågældende PV's overensstemmelse 
med lovgivningen. Importøren skal, hvis 
denne myndighed anmoder herom, 
samarbejde med den om enhver 
foranstaltning, der træffes for at fjerne 
risici, som PV, han har bragt i omsætning, 
udgør.

Or. it
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Ændringsforslag 220
Anthea McIntyre

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Distributøren skal, før han gør et PV 
tilgængeligt på markedet, kontrollere, at 
det er forsynet med CE-mærkning, er 
ledsaget af en EU-
overensstemmelseserklæring eller en 
forenklet EU-
overensstemmelseserklæring, og at det er 
ledsaget af de i punkt 1.4 i bilag II 
omhandlede anvisninger på et sprog, der er 
let forståeligt for slutbrugerne i den 
medlemsstat, hvor det pågældende PV 
gøres tilgængeligt på markedet, og at 
fabrikanten og importøren har opfyldt 
kravene i artikel 8, stk. 5 og 6, og artikel 
10, stk. 3.

2. Distributøren skal, før han gør et PV 
tilgængeligt på markedet, kontrollere, at 
det er forsynet med CE-mærkning, er 
ledsaget af de påkrævede dokumenter, af 
de i punkt 1.4 i bilag II omhandlede 
anvisninger og anden information på et 
sprog, der er let forståeligt for slutbrugerne 
i den medlemsstat, hvor det pågældende 
PV gøres tilgængeligt på markedet, og at 
fabrikanten og importøren har opfyldt 
kravene i artikel 8, stk. 5 og 6, og artikel 
10, stk. 3.

Or. en

Ændringsforslag 221
Emilian Pavel

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Distributøren skal, før han gør et PV 
tilgængeligt på markedet, kontrollere, at 
det er forsynet med CE-mærkning, er 
ledsaget af en EU-
overensstemmelseserklæring eller en 
forenklet EU-overensstemmelseserklæring, 
og at det er ledsaget af de i punkt 1.4 i 
bilag II omhandlede anvisninger på et
sprog, der er let forståeligt for slutbrugerne 
i den medlemsstat, hvor det pågældende 

2. Distributøren skal, før han gør et PV 
tilgængeligt på markedet, kontrollere, at 
det er forsynet med CE-mærkning, er 
ledsaget af en EU-
overensstemmelseserklæring eller en 
forenklet EU-overensstemmelseserklæring, 
og at det er ledsaget af de i punkt 1.4 i 
bilag II omhandlede anvisninger på det 
officielle sprog for slutbrugerne i den 
medlemsstat, hvor det pågældende PV 
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PV gøres tilgængeligt på markedet, og at 
fabrikanten og importøren har opfyldt 
kravene i artikel 8, stk. 5 og 6, og artikel 
10, stk. 3.

gøres tilgængeligt på markedet, og at 
fabrikanten og importøren har opfyldt 
kravene i artikel 8, stk. 5 og 6, og artikel 
10, stk. 3.

Or. en

Ændringsforslag 222
Guillaume Balas

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Distributøren skal, før han gør et PV 
tilgængeligt på markedet, kontrollere, at 
det er forsynet med CE-mærkning, er 
ledsaget af en EU-
overensstemmelseserklæring eller en 
forenklet EU-overensstemmelseserklæring, 
og at det er ledsaget af de i punkt 1.4 i 
bilag II omhandlede anvisninger på et 
sprog, der er let forståeligt for slutbrugerne 
i den medlemsstat, hvor det pågældende 
PV gøres tilgængeligt på markedet, og at 
fabrikanten og importøren har opfyldt 
kravene i artikel 8, stk. 5 og 6, og artikel 
10, stk. 3.

2. Distributøren skal, før han gør et PV 
tilgængeligt på markedet, kontrollere, at 
det er forsynet med CE-mærkning, er 
ledsaget af en EU-
overensstemmelseserklæring eller en 
forenklet EU-overensstemmelseserklæring, 
og at det er ledsaget af de i punkt 1.4 i 
bilag II omhandlede anvisninger og andre 
oplysninger på et sprog, der er let 
forståeligt for slutbrugerne i den 
medlemsstat, hvor det pågældende PV 
gøres tilgængeligt på markedet, og at 
fabrikanten og importøren har opfyldt 
kravene i artikel 8, stk. 5 og 6, og artikel 
10, stk. 3.

Or. fr

Ændringsforslag 223
Terry Reintke, Karima Delli
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis en distributør finder eller har grund til 
at tro, at et PV ikke er i overensstemmelse 

Hvis en distributør finder eller har grund til 
at tro, at et PV ikke er i overensstemmelse 
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med de gældende væsentlige sundheds- og 
sikkerhedskrav, som fastsat i bilag II, må 
han først gøre det pågældende PV 
tilgængeligt på markedet, efter at det er 
blevet bragt i overensstemmelse med de 
gældende krav. Derudover skal 
distributøren, når det pågældende PV 
udgør en risiko, underrette fabrikanten eller 
importøren herom samt 
markedsovervågningsmyndighederne.

med de gældende væsentlige sundheds- og 
sikkerhedskrav, som fastsat i bilag II, må 
han først gøre det pågældende PV 
tilgængeligt på markedet, efter at det er 
blevet bragt i overensstemmelse med de 
gældende krav. Derudover skal 
distributøren, når det pågældende PV 
udgør en risiko, underrette fabrikanten eller 
importøren herom samt 
markedsovervågningsmyndighederne.
Derefter tilbagekalder fabrikanten 
omgående det pågældende PV fra 
markedet. 
Markedsovervågningsmyndighederne har 
derefter pligt til at informere 
offentligheden om risikoen, indtil de 
nødvendige foranstaltninger er truffet.

Or. en

Ændringsforslag 224
Terry Reintke, Karima Delli
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis en distributør finder eller har grund 
til at tro, at et PV, han har gjort 
tilgængeligt på markedet, ikke er i
overensstemmelse med kravene i denne 
forordning, skal han sikre sig, at der træffes 
de nødvendige foranstaltninger for at 
bringe produktet i overensstemmelse med 
lovgivningen eller om nødvendigt trække 
det tilbage fra markedet eller kalde det 
tilbage. Endvidere skal distributøren, hvis 
det pågældende PV udgør en risiko, straks 
orientere 
markedsovervågningsmyndighederne i de 
medlemsstater, hvor det pågældende PV er 
gjort tilgængeligt på markedet, herom og 
give nærmere oplysninger navnlig om den 
manglende overensstemmelse og de trufne 

4. Hvis en distributør finder eller har grund 
til at tro, at et PV, han har gjort 
tilgængeligt på markedet, ikke er i 
overensstemmelse med kravene i denne 
forordning, skal han sikre sig, at der træffes 
de nødvendige foranstaltninger for at 
bringe produktet i overensstemmelse med 
lovgivningen eller om nødvendigt trække 
det tilbage fra markedet eller kalde det 
tilbage. Endvidere skal distributøren, hvis 
det pågældende PV udgør en risiko, straks 
orientere 
markedsovervågningsmyndighederne i de 
medlemsstater, hvor det pågældende PV er 
gjort tilgængeligt på markedet, herom og 
give nærmere oplysninger navnlig om den 
manglende overensstemmelse og de trufne 



AM\1052326DA.doc 49/62 PE549.449v01-00

DA

foranstaltninger. foranstaltninger.
Markedsovervågningsmyndighederne har 
derefter pligt til at informere 
offentligheden om risikoen, indtil de 
nødvendige foranstaltninger er truffet.

Or. en

Ændringsforslag 225
Guillaume Balas

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En importør eller distributør anses for at 
være fabrikant i denne forordnings forstand 
og er underlagt de samme forpligtelser som 
fabrikanten, jf. artikel 8, når han bringer et 
PV i omsætning under sit navn eller 
varemærke eller ændrer et PV, der allerede 
er bragt i omsætning, på en sådan måde, at 
det kan berøre overensstemmelsen med de 
gældende væsentlige sundheds- og 
sikkerhedskrav, der er fastsat i bilag II.

En importør eller distributør anses for at 
være fabrikant i denne forordnings forstand 
og er underlagt de samme forpligtelser som 
fabrikanten, jf. artikel 8, når han bringer et 
PV i omsætning under sit navn eller 
varemærke eller ændrer et PV, der allerede 
er bragt i omsætning, på en sådan måde, at 
det kan berøre overensstemmelsen med
bestemmelserne i denne forordning.

Or. fr

Ændringsforslag 226
Anthea McIntyre

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En importør eller distributør anses for at 
være fabrikant i denne forordnings forstand 
og er underlagt de samme forpligtelser som 
fabrikanten, jf. artikel 8, når han bringer et 
PV i omsætning under sit navn eller 
varemærke eller ændrer et PV, der allerede 
er bragt i omsætning, på en sådan måde, at 

En importør eller distributør anses for at 
være fabrikant i denne forordnings forstand 
og er underlagt de samme forpligtelser som 
fabrikanten, jf. artikel 8, når han bringer et 
PV i omsætning under sit navn eller 
varemærke eller ændrer et PV, der allerede 
er bragt i omsætning, på en sådan måde, at 
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det kan berøre overensstemmelsen med de 
gældende væsentlige sundheds- og 
sikkerhedskrav, der er fastsat i bilag II.

det kan berøre overensstemmelsen med
denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 227
Guillaume Balas

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. CE-mærkningen anbringes synligt, 
letlæseligt og således, at den ikke kan 
slettes, på det pågældende PV. Hvis det 
pågældende PV er af en sådan art, at dette 
ikke er muligt eller er uhensigtsmæssigt, 
anbringes mærkningen på emballagen og i 
følgedokumenterne.

2. CE-mærkningen anbringes synligt, 
letlæseligt og således, at den ikke kan 
slettes, på det pågældende PV. Hvis det 
pågældende PV er af en sådan art, at dette 
ikke er muligt eller er uhensigtsmæssigt, 
anbringes mærkningen synligt, letlæseligt 
og således, at den ikke kan slettes, på 
emballagen og i følgedokumenterne.

Or. fr

Ændringsforslag 228
Guillaume Balas

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Et overensstemmelsesvurderingsorgan 
skal oprettes i henhold til hver 
medlemsstats nationale lovgivning og 
være en juridisk person.

Or. fr

Ændringsforslag 229
Guillaume Balas
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Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Et overensstemmelsesvurderingsorgan, 
dets øverste ledelse og det personale, der er 
ansvarligt for at foretage 
overensstemmelsesvurdering, må ikke 
være direkte eller indirekte involveret i 
konstruktion, fremstilling, 
tilgængeliggørelse, anvendelse eller 
vedligeholdelse af PV eller repræsentere 
parter, der er involveret i disse aktiviteter. 
De må ikke deltage i aktiviteter, som kan 
være i strid med deres objektivitet og 
integritet i forbindelse med de 
overensstemmelsesvurderingsaktiviteter, 
de er notificeret til at udføre. Dette gælder 
navnlig rådgivningstjenester.

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

Or. fr

Ændringsforslag 230
Anthea McIntyre

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 7 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) et tilstrækkeligt kendskab til og en 
tilstrækkelig forståelse af de væsentlige 
sundheds- og sikkerhedskrav i bilag II, de 
dertil svarende harmoniserede standarder 
og de relevante bestemmelser i EU-
harmoniseringslovgivningen

c) et tilstrækkeligt kendskab til og en 
tilstrækkelig forståelse af de væsentlige 
sundheds- og sikkerhedskrav i bilag II, de 
dertil svarende harmoniserede standarder 
og de relevante bestemmelser i EU-
harmoniseringslovgivningen og relevant 
national lovgivning

Or. en
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Ændringsforslag 231
Guillaume Balas

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Overensstemmelsesvurderingsorganet 
skal tegne en ansvarsforsikring, medmindre
staten er ansvarlig i henhold til national 
lovgivning, eller medlemsstaten selv er 
direkte ansvarlig for 
overensstemmelsesvurderingen.

9. Overensstemmelsesvurderingsorganet 
skal tegne en ansvarsforsikring, medmindre
medlemsstaten er ansvarlig i henhold til 
national lovgivning, eller medlemsstaten 
selv er direkte ansvarlig for 
overensstemmelsesvurderingen.

Or. fr

Ændringsforslag 232
Anthea McIntyre

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Overensstemmelsesvurderingsorganet 
skal tegne en ansvarsforsikring, medmindre
staten er ansvarlig i henhold til national 
lovgivning, eller medlemsstaten selv er 
direkte ansvarlig for 
overensstemmelsesvurderingen.

9. Overensstemmelsesvurderingsorganet 
skal tegne en ansvarsforsikring, medmindre
medlemsstaten er ansvarlig i henhold til 
national lovgivning, eller medlemsstaten 
selv er direkte ansvarlig for 
overensstemmelsesvurderingen.

Or. en

Ændringsforslag 233
Anthea McIntyre

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11. Overensstemmelsesvurderingsorganet 
skal deltage i eller sikre, at dets personale, 

11. Overensstemmelsesvurderingsorganet 
skal deltage i eller sikre, at dets personale, 
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der er ansvarligt for at foretage 
overensstemmelsesvurdering, er orienteret 
om de relevante standardiseringsaktiviteter 
og aktiviteterne i den koordineringsgruppe 
af bemyndigede organer, der er nedsat i 
henhold til denne forordning, og skal som 
generelle retningslinjer anvende de 
administrative afgørelser og dokumenter, 
som er resultatet af den nævnte gruppes 
arbejde.

der er ansvarligt for at foretage 
overensstemmelsesvurdering, er orienteret 
om de relevante standardiseringsaktiviteter 
og aktiviteterne i den koordineringsgruppe 
af bemyndigede organer, der er nedsat i 
henhold til denne forordning, og skal 
anvende de administrative afgørelser og 
dokumenter, som er resultatet af den 
nævnte gruppes arbejde.

Or. en

Ændringsforslag 234
Terry Reintke, Karima Delli
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis et bemyndiget organ giver bestemte 
opgaver i forbindelse med 
overensstemmelsesvurderingen i 
underentreprise eller anvender en 
dattervirksomhed, skal det sikre, at
underentreprenøren eller
dattervirksomheden opfylder kravene i 
artikel 23, og underrette den bemyndigende 
myndighed herom.

1. Hvis et bemyndiget organ giver bestemte 
opgaver i forbindelse med 
overensstemmelsesvurderingen i 
underentreprise eller anvender en 
dattervirksomhed, skal det sikre, at
underentreprenørerne eller
dattervirksomhederne i den fulde 
overensstemmelseskæde opfylder kravene 
i artikel 23, og underrette den 
bemyndigende myndighed herom.

Or. en

Ændringsforslag 235
Terry Reintke, Karima Delli
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 39 – overskrift
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sanktioner Tilsyn, kontrol, bøder og sanktioner

Or. en

Ændringsforslag 236
Ulla Tørnæs

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om sanktioner for overtrædelse af denne 
forordning og træffer alle nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at de 
gennemføres. Sanktionerne skal være 
effektive, forholdsmæssige og have 
afskrækkende virkning. Medlemsstaterne 
giver senest den [tre måneder inden den 
dato, fra hvilken denne forordning finder 
anvendelse] Kommissionen meddelelse om 
disse bestemmelser og meddeler omgående 
senere ændringer af betydning for 
bestemmelserne.

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om retningslinjer, kontrol og sanktioner 
for overtrædelse af denne forordning og 
træffer alle nødvendige foranstaltninger til 
at sikre, at de gennemføres. For at undgå 
ukorrekt brug af PV og utilsigtede 
mangler fastlægger medlemsstaterne 
retningslinjer for, hvordan kravene i 
denne forordning skal opfyldes. 
Medlemsstaterne sørger først og fremmest 
for de nødvendige retningslinjer for, 
hvordan kravene i denne forordning skal 
opfyldes. Hvis kravene stadig ikke er 
opfyldt, efter at de nødvendige 
retningslinjer er givet, bliver sanktioner 
det næste skridt. Sanktionerne skal være 
effektive, forholdsmæssige og have 
afskrækkende virkning. Medlemsstaterne 
giver senest den [tre måneder inden den 
dato, fra hvilken denne forordning finder 
anvendelse] Kommissionen meddelelse om 
disse bestemmelser og meddeler omgående 
senere ændringer af betydning for 
bestemmelserne.

Or. en

Ændringsforslag 237
Terry Reintke, Karima Delli
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for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om sanktioner for overtrædelse af denne 
forordning og træffer alle nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at de 
gennemføres. Sanktionerne skal være 
effektive, forholdsmæssige og have 
afskrækkende virkning. Medlemsstaterne 
giver senest den [tre måneder inden den 
dato, fra hvilken denne forordning finder 
anvendelse] Kommissionen meddelelse om 
disse bestemmelser og meddeler omgående 
senere ændringer af betydning for 
bestemmelserne.

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om tilsyn, kontrol, sanktioner og bøder for 
overtrædelse af denne forordning og 
træffer alle nødvendige foranstaltninger til 
at sikre, at de gennemføres. Sanktionerne
eller bøderne skal være effektive, 
forholdsmæssige og have afskrækkende 
virkning. Medlemsstaterne giver senest den 
[tre måneder inden den dato, fra hvilken 
denne forordning finder anvendelse] 
Kommissionen meddelelse om disse 
bestemmelser og meddeler omgående 
senere ændringer af betydning for 
bestemmelserne.

Or. en

Ændringsforslag 238
Laura Agea

Forslag til forordning
BILAG I – kategori 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) skræddersyede PV, medmindre disse 
PV skal beskytte brugeren mod risici 
anført i kategori I.

udgår

Or. it

Ændringsforslag 239
Anthea McIntyre

Forslag til forordning
BILAG I – kategori 3 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

PV, der skal beskytte brugeren mod meget 
alvorlige risici. Kategori III omfatter 
udelukkende PV til beskyttelse af brugeren 
mod følgende risici:

PV, der skal beskytte brugeren mod meget 
alvorlige risici, såsom død eller uoprettelig 
skade på helbredet. Kategori III omfatter 
udelukkende PV til beskyttelse af brugeren 
mod følgende risici:

Or. en

Ændringsforslag 240
Laura Agea

Forslag til forordning
BILAG I – kategori 3 – litra l a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

la) risiko for alvorlig hovedskade på 
arbejdet.

Or. en

Ændringsforslag 241
Anthea McIntyre

Forslag til forordning
BILAG II – overskrift -1 (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

INDLEDENDE BEMÆRKNINGER

1. De væsentlige sikkerheds- og 
sundhedskrav i denne forordning er 
bindende.

2. De forpligtelser, der fastsættes i 
henhold til de væsentlige sikkerheds- og 
sundhedskrav, finder kun anvendelse, når 
den omhandlede risiko er til stede for det 
pågældende PV.

3. De væsentlige krav skal fortolkes og 
anvendes på en sådan måde, at der tages 
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hensyn til den aktuelle teknik og praksis 
på konstruktions- og 
fremstillingstidspunktet samt til tekniske 
og økonomiske overvejelser, som er 
forenelige med et højt beskyttelsesniveau, 
hvad angår sundhed og sikkerhed.

4. Fabrikanten er forpligtet til at foretage 
en risikovurdering for at identificere alle 
de risici, der er ved det pågældende PV. 
Derefter konstruerer og fremstiller 
fabrikanten det under hensyn til 
vurderingen.

5. Ved konstruktionen og fremstillingen 
af det pågældende PV og ved 
udarbejdelsen af brugsanvisningen tager 
fabrikanten ikke blot hensyn til det 
pågældende PV's tilsigtede brug, men 
også til anvendelser, der med rimelighed 
kan forudses. Sundhed og sikkerhed for 
andre personer end brugeren sikres, hvor 
dette er relevant.

Or. en

Ændringsforslag 242
Anthea McIntyre

Forslag til forordning
BILAG II – del 1 – nr. 1.2 – nr. 1.2.1 – nr. 1.2.1.1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De materialer, der anvendes til PV, og 
deres eventuelle nedbrydningsprodukter 
må ikke være til skade for brugerens 
sundhed eller sikkerhed.

De materialer, der anvendes til PV, og 
deres eventuelle nedbrydningsprodukter 
må ikke være til skade for brugerens 
sundhed eller sikkerhed eller resultere i, at 
PV ikke længere overholder de 
grundlæggende sundheds- og 
sikkerhedskrav, der er fastsat i denne 
forordning.

Or. en
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Ændringsforslag 243
Guillaume Balas

Forslag til forordning
BILAG II – del 1 – nr. 1.4 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.4. Fabrikantens anvisninger 1.4. Fabrikantens anvisninger og 
oplysninger

Or. fr

Ændringsforslag 244
Guillaume Balas

Forslag til forordning
BILAG II – del 1 – nr. 1.4 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) holdbarhedsfrist for værnemidlerne eller 
for visse af de dele, som de er sammensat 
af

e) holdbarhedsfrist for værnemidlerne eller 
for visse af de dele, som de er sammensat 
af, hvor dette er relevant

Or. fr

Ændringsforslag 245
Anthea McIntyre

Forslag til forordning
BILAG II – del 2 – nr. 2.12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Identifikationsmærkninger eller 
indikatorer, som direkte eller indirekte 
vedrører sundheden og sikkerheden, påsat 
disse typer PV, skal om muligt være 
harmoniserede piktogrammer eller 
ideogrammer. De skal forblive fuldt 
synlige og læselige i værnemidlets 
forventede levetid. Mærkningerne skal 
desuden være fuldstændige, præcise og 

Identifikationsmærkninger eller 
indikatorer, som direkte eller indirekte 
vedrører sundheden og sikkerheden, påsat 
disse typer PV, skal om muligt være 
harmoniserede piktogrammer eller 
ideogrammer. De skal forblive fuldt 
synlige og læselige i værnemidlets 
forventede levetid. Mærkningerne skal 
desuden være fuldstændige, præcise og 



AM\1052326DA.doc 59/62 PE549.449v01-00

DA

forståelige for at undgå fejltydning, og 
navnlig skal eventuelle ord eller sætninger 
på sådanne mærkninger affattes på det eller 
de officielle sprog i den medlemsstat, hvor 
udstyret anvendes.

forståelige for at undgå fejltydning, og 
navnlig skal eventuelle ord eller sætninger 
på sådanne mærkninger affattes på et for 
forbrugerne og slutbrugerne letforståeligt
sprog fastsat af den medlemsstat, hvor 
udstyret anvendes.

Or. en

Ændringsforslag 246
Anthea McIntyre

Forslag til forordning
BILAG II – del 3 – nr. 3.9 – nr. 3.9.1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Derfor skal øjenværnet konstrueres og 
fremstilles således, at det for hver enkelt 
skadelig bølgelængde omfatter en spektral 
transmissionsfaktor, hvorved den 
lysenergimængde fra strålingen, der når 
brugerens øje gennem filtret, svækkes mest 
muligt og i intet tilfælde overstiger 
grænseværdien for maksimal belastning.

Derfor skal øjenbeskyttelsesudstyret
konstrueres og fremstilles således, at det 
for hver enkelt skadelig bølgelængde 
omfatter en spektral transmissionsfaktor, 
hvorved den lysenergimængde fra 
strålingen, der når brugerens øje gennem 
filtret, svækkes mest muligt og i intet 
tilfælde overstiger grænseværdien for 
maksimal belastning. PV til beskyttelse af 
huden mod ikkeioniserende stråler skal 
kunne optage eller reflektere den største 
del af strålingsenergien på de skadelige 
bølgelængder.

Or. en

Begrundelse

Hvis denne ændring af "øjenværn" til "øjenbeskyttelsesudstyr" vedtages, skal ændringen 
foretages i hele teksten.

Ændringsforslag 247
Anthea McIntyre

Forslag til forordning
BILAG IV – stk. 1 – nr. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Intern produktionskontrol er den 
overensstemmelsesvurderingsprocedure, 
hvor fabrikanten opfylder de i punkt 2, 3 
og 4 omhandlede forpligtelser og på eget 
ansvar sikrer og erklærer, at det 
pågældende PV opfylder de gældende
væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav 
som omhandlet i artikel 5 og fastsat i 
bilag II.

1. Intern produktionskontrol er den 
overensstemmelsesvurderingsprocedure, 
hvor fabrikanten opfylder de i punkt 2, 3 
og 4 omhandlede forpligtelser og på eget 
ansvar sikrer og erklærer, at det 
pågældende PV opfylder de gældende krav 
i denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 248
Anthea McIntyre

Forslag til forordning
BILAG IV – stk. 1 – nr. 4 – nr. 4.1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4.1. Fabrikanten skal anbringe CE-
mærkningen på hvert enkelt værnemiddel, 
der opfylder de gældende væsentlige 
sundheds- og sikkerhedskrav.

4.1. Fabrikanten skal anbringe CE-
mærkningen på hvert enkelt værnemiddel, 
der opfylder de gældende krav i denne 
forordning.

Or. en

Ændringsforslag 249
Claude Rolin

Forslag til forordning
BILAG V – stk. 1 – nr. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Fabrikanten skal opbevare et eksemplar 
af EU-typeafprøvningsattesten, bilagene og 
tillæggene hertil samt den tekniske 
dokumentation, så disse dokumenter i 10 år 
efter, at værnemidlet er blevet bragt i 
omsætning, står til rådighed for de 

9. Fabrikanten skal opbevare et eksemplar 
af EU-typeafprøvningsattesten, bilagene og 
tillæggene hertil samt den tekniske 
dokumentation, så disse dokumenter i 10 år 
efter, at værnemidlet er blevet gjort 
tilgængeligt på markedet, står til rådighed 
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nationale myndigheder. for de nationale myndigheder.

Or. fr

Ændringsforslag 250
Anthea McIntyre

Forslag til forordning
BILAG VI – stk. 1 – nr. 3 – nr. 3.1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3.1. Fabrikanten skal anbringe CE-
mærkningen på hver enkelt PV, som er i 
overensstemmelse med typen som 
beskrevet i EU-typeafprøvningsattesten, og 
som opfylder de gældende væsentlige 
sundheds- og sikkerhedskrav.

3.1. Fabrikanten skal anbringe CE-
mærkningen på hver enkelt PV, som er i 
overensstemmelse med typen som 
beskrevet i EU-typeafprøvningsattesten, og 
som opfylder de gældende krav i denne 
forordning.

Or. en

Ændringsforslag 251
Anthea McIntyre

Forslag til forordning
BILAG VII – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Typeoverensstemmelse på grundlag af 
produktverifikation er den del af 
overensstemmelsesvurderingsproceduren, 
hvor fabrikanten opfylder de i punkt 2, 3, 
5.2 og 6 omhandlede forpligtelser og på 
eget ansvar sikrer og erklærer, at det 
pågældende PV, der er omfattet af 
bestemmelserne i punkt 4, er i 
overensstemmelse med typen som 
beskrevet i EU-typeafprøvningsattesten og 
opfylder de gældende væsentlige 
sundheds- og sikkerhedskrav som 
omhandlet i artikel 5 og fastsat i bilag II.

1. Typeoverensstemmelse på grundlag af 
produktverifikation er den del af 
overensstemmelsesvurderingsproceduren, 
hvor fabrikanten opfylder de i punkt 2, 3, 
5.2 og 6 omhandlede forpligtelser og på 
eget ansvar sikrer og erklærer, at det 
pågældende PV, der er omfattet af 
bestemmelserne i punkt 4, er i 
overensstemmelse med typen som 
beskrevet i EU-typeafprøvningsattesten og 
opfylder de gældende krav i denne 
forordning.

Or. en
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Ændringsforslag 252
Claude Rolin

Forslag til forordning
BILAG VIII – stk. 1 – nr. 6 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Fabrikanten skal i 10 år efter, at 
værnemidlet er blevet bragt i omsætning, 
kunne forelægge de nationale 
myndigheder:

6. Fabrikanten skal i 10 år efter, at 
værnemidlet er blevet gjort tilgængeligt på 
markedet, kunne forelægge de nationale 
myndigheder:

Or. fr


