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Ändringsförslag  1 

Förslag till direktiv 
Skäl 21a (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (21a) Alla skyldigheter som åläggs 

ekonomiska aktörer genom detta direktiv 

bör tillämpas även vid distansförsäljning. 

 

Ändringsförslag  2 

Förslag till direktiv 
Skäl 28a (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (28a) Om utfärdandet av en enda 

EU-försäkran om överensstämmelse 

skulle kunna orsaka specifika problem på 

grund av denna enda EU-försäkrans 

komplexitet eller omfattning bör det 

finnas möjlighet att ersätta en sådan enda 

EU-försäkran med en individuell 

EU-försäkran om överensstämmelse för 

det särskilda mätinstrumentet. 
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Ändringsförslag  3 

Förslag till direktiv 
Skäl 46 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(46) Det är nödvändigt att fastställa 

övergångsbestämmelser om att 

mätinstrument som redan har släppts ut på 

marknaden i enlighet med 

direktiv 2004/22/EG ska få tillhandahållas 

på marknaden och tas i bruk. 

(46) Det är nödvändigt att fastställa 

övergångsbestämmelser som gör att de 

ekonomiska aktörerna inom rimlig tid har 

rätt att tillhandahålla och ta i bruk 

mätinstrument som redan har släppts ut på 

marknaden i enlighet med direktiv 

2004/22/EG. De ekonomiska aktörerna 

bör kunna sälja lager av mätinstrument 

som redan befinner sig i 

distributionskedjan den dag då de 

nationella åtgärderna för införlivande av 

detta direktiv börjar tillämpas.  

 

Ändringsförslag  4 
Förslag till direktiv 
Artikel 4 – led 2 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. underenhet: fysisk utrustning såsom den 

anges i de specifika bilagorna, som 

fungerar självständigt och som utgör ett 

mätinstrument tillsammans med andra 

underenheter med vilka den är kompatibel, 

eller ett mätinstrument med vilket den är 

kompatibel, 

2. underenhet: fysisk utrustning såsom den 

anges i de instrumentspecifika bilagorna, 

som fungerar självständigt och som utgör 

ett mätinstrument tillsammans med andra 

underenheter med vilka den är kompatibel, 

eller ett mätinstrument med vilket den är 

kompatibel, 

 

Ändringsförslag  5 
Förslag till direktiv 
Artikel 4 – led 7 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

7. ibruktagande: den första användningen 

av ett instrument avsett för slutanvändaren 

för de ändamål för vilka den är avsedd, 

7. ibruktagande: den första användningen 

av ett mätinstrument avsett för 

slutanvändaren för de ändamål för vilka 

den är avsedd, 
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Ändringsförslag  6 

Förslag till direktiv 
Artikel 4 – led 5 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. utsläppande på marknaden: 

tillhandahållande för första gången av ett 

mätinstrument på unionsmarknaden,  

5. tillhandahållande på marknaden: 

leverans av ett mätinstrument för 

distribution eller användning på 

unionsmarknaden i samband med 

kommersiell verksamhet, mot betalning 

eller kostnadsfritt, 

 

Ändringsförslag  7 

Förslag till direktiv 
Artikel 4 – led 6 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6. tillhandahållande på marknaden: 

leverans av ett mätinstrument för 

distribution eller användning på 

unionsmarknaden i samband med 

kommersiell verksamhet, mot betalning 

eller kostnadsfritt, 

6. utsläppande på marknaden: 

tillhandahållande för första gången av ett 

mätinstrument på unionsmarknaden,  

 

Ändringsförslag  8 

Förslag till direktiv 
Artikel 4 – led 12 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

12. ekonomisk aktör: tillverkaren, 
tillverkarens representant, importören och 

distributören,  

12. ekonomisk aktör: en tillverkare, 
tillverkarens representant, en importör 

eller en distributör, 

 

Ändringsförslag  9 

Förslag till direktiv 
Artikel 4 – led 14 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

14. harmoniserad standard: harmoniserad 14. harmoniserad standard: en standard 
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standard enligt definitionen i artikel 14.2 c 

i förordning (EU) nr [../..] [om europeisk 

standardisering],  

enligt definitionen i artikel 14.2 c i 

förordning (EU) nr [../..] [om europeisk 

standardisering], 

 

Ändringsförslag  10 
Förslag till direktiv 
Artikel 5 – stycke 1 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

När det finns specifika bilagor med 

grundläggande krav för underenheter ska 

detta direktiv också tillämpas på sådana 

underenheter. 

När det finns instrumentspecifika bilagor 

med grundläggande krav för underenheter 

ska detta direktiv också tillämpas på 

sådana underenheter. 

 

Ändringsförslag  11 
Förslag till direktiv 
Artikel 6 – rubriken 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Grundläggande krav och bedömning av 

överensstämmelse 

Grundläggande krav 

 

Ändringsförslag  12 
Förslag till direktiv 
Artikel 8 – punkt 5 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. Tillverkarna ska se till att 

mätinstrumenten är försedda med 

typnummer, partinummer, serienummer 

eller annan identifieringsmärkning eller, 

om detta inte är möjligt på grund av 

mätinstrumentens storlek eller art, se till att 

den erforderliga informationen lämnas på 

förpackningen eller i ett medföljande 

dokument. 

5. Tillverkarna ska se till att 

mätinstrumenten är försedda med 

typnummer, partinummer, serienummer 

eller annan identifieringsmärkning eller, 

om detta inte är möjligt på grund av 

mätinstrumentens storlek eller art, se till att 

den erforderliga informationen lämnas på 

förpackningen eller i ett medföljande 

dokument i enlighet med punkt 9.2 i 

bilaga I. 

 

Ändringsförslag  13 
Förslag till direktiv 
Artikel 8 – punkt 6 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6. Tillverkarna ska ange namn, registrerat 

firmanamn eller registrerat varumärke och 

en kontaktadress på mätinstrumentet eller, 

om detta inte är möjligt, på förpackningen 

eller i ett medföljande dokument. Den 

angivna adressen ska gå till en enda 

kontaktpunkt där tillverkaren kan 

kontaktas. 

6. Tillverkarna ska på mätinstrumentet 

eller, om detta rimligen inte är möjligt, på 

förpackningen eller i ett medföljande 

dokument i enlighet med punkt 9.2 i 

bilaga I, ange namn, registrerat firmanamn 

eller registrerat varumärke och postadress 

eller webbplatsadress – om en sådan finns 

– där de kan kontaktas. Den angivna 

adressen ska gå till en enda kontaktpunkt 

där tillverkaren kan kontaktas. 

Kontaktuppgifterna ska anges på ett språk 

som lätt kan förstås av slutanvändarna 

och marknadskontrollmyndigheterna. 

 

Ändringsförslag  14 

Förslag till direktiv 
Artikel 8 – punkt 7 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

7. Tillverkarna ska se till att 

mätinstrumentet åtföljs av en 

bruksanvisning och information enligt 

punkt 9.3 i bilaga I på ett språk som lätt 

kan förstås av slutanvändarna och som 

bestämts av den berörda medlemsstaten. 

7. Tillverkarna ska se till att 

mätinstrumentet åtföljs av en 

bruksanvisning och information enligt 

punkt 9.3 i bilaga I på ett språk som lätt 

kan förstås av slutanvändarna och som 

bestämts av den berörda medlemsstaten. 

Bruksanvisningen och 

säkerhetsinformationen samt all 

märkning ska vara tydlig, lättförståelig 

och begriplig. 

 

Ändringsförslag  15 
Förslag till direktiv 
Artikel 10 – punkt 3 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Importörerna ska ange namn, registrerat 

firmanamn eller registrerat varumärke och 

en kontaktadress på mätinstrumentet 

eller, om detta inte är möjligt, på 

förpackningen eller i ett medföljande 

dokument i enlighet med punkt 9.2 i 

3. Importörerna ska på mätinstrumentet 

eller, om detta rimligen inte är möjligt, på 

förpackningen eller i ett medföljande 

dokument i enlighet med punkt 9.2 i 

bilaga I, ange namn, registrerat firmanamn 

eller registrerat varumärke och postadress 

eller webbplatsadress – om en sådan finns 
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bilaga I. – där de kan kontaktas. 

Kontaktuppgifterna ska anges på ett språk 

som lätt kan förstås av slutanvändarna 

och marknadskontrollmyndigheterna. 

 

Ändringsförslag  16 

Förslag till direktiv 
Artikel 10 – punkt 4 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Importörerna ska se till att 

mätinstrumentet åtföljs av en 

bruksanvisning och information enligt 

punkt 9.3 i bilaga I på ett språk som lätt 

kan förstås av slutanvändarna och som 

bestämts av den berörda medlemsstaten. 

4. Importörerna ska se till att 

mätinstrumentet åtföljs av den nödvändiga 

dokumentationen och en bruksanvisning 

och information enligt punkt 9.3 i bilaga I 

på ett språk som lätt kan förstås av 

slutanvändarna och som bestämts av den 

berörda medlemsstaten. 

 

Ändringsförslag  17 

Förslag till direktiv 
Artikel 11 – punkt 5a (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 5a. Medlemsstaterna ska se till att 

mätinstrument som lagligen släppts ut på 

marknaden före den [the date set out in 

the second subparagraph of Article 51(1)] 

kan tillhandahållas på marknaden av 

distributörer utan ytterligare produktkrav. 

 

Ändringsförslag  18 

Förslag till direktiv 
Artikel 13 – stycke 1 – inledningen 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

De ekonomiska aktörerna ska på begäran 

identifiera följande aktörer för 

marknadskontrollmyndigheterna i tio år: 

De ekonomiska aktörerna ska på begäran 

ange följande aktörer för 

marknadskontrollmyndigheterna i tio år: 
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Ändringsförslag  19 

Förslag till direktiv 
Artikel 13 – stycke 2 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

De ekonomiska aktörerna ska kunna ge 

den information som avses i första stycket i 

tio år efter att de har fått mätinstrumentet 

levererat och i tio år efter att de har 

levererat mätinstrumentet. 

De ekonomiska aktörerna ska ge den 

information som avses i första stycket i tio 

år efter att de har fått mätinstrumentet 

levererat och i tio år efter att de har 

levererat mätinstrumentet. De ekonomiska 

aktörerna ska inte vara skyldiga att 

uppdatera den informationen efter det att 

leveransen har slutförts. 

 

Ändringsförslag  20 

Förslag till direktiv 
Artikel 13a (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 13a 

 De ekonomiska aktörernas skyldigheter 

beträffande produkter i lager 

 Medlemsstaterna ska se till att de 

ekonomiska aktörernas skyldigheter 

beträffande produkter som hålls i lager 

tillämpas i enlighet med artikel 50. 

 

Ändringsförslag  21 
Förslag till direktiv 
Artikel 16 – punkt 1 – inledningen 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. När ett normerande dokument 

uppfyller de krav som det omfattar och 

som föreskrivs i bilaga I och i de 

relevanta instrumentspecifika bilagorna 

får kommissionen  

1. På begäran av en medlemsstat eller på 

eget initiativ ska kommissionen där så är 

lämpligt  
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Ändringsförslag  22 
Förslag till direktiv 
Artikel 16 – punkt 1 – stycke 1 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

i Europeiska unionens officiella tidning 

offentliggöra hänvisningar till det 

normerande dokumentet . 

Denna artikel utgår. 

 

Ändringsförslag  23 
Förslag till direktiv 
Artikel 16 – punkt 1 – led a (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 a) identifiera normerande dokument och i 

en förteckning ange de delar därav som 

uppfyller de krav som de täcker och som 

fastställs i bilaga I och i de relevanta 

instrumentspecifika bilagorna, 

 

Ändringsförslag  24 
Förslag till direktiv 
Artikel 16 – punkt 1 – led b (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 b) i Europeiska unionens officiella 

tidning offentliggöra en hänvisning till 

det normerande dokumentet. 

 

Ändringsförslag  25 

Förslag till direktiv 
Artikel 20 –  punkt 2 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. EU-försäkran om överensstämmelse ska 

utformas i enlighet med mallen i bilaga III 

till beslut nr 768/2008/EG, innehålla de 

uppgifter som anges i de relevanta 

modulerna i bilaga II till detta direktiv och 

regelbundet uppdateras. Den ska översättas 

till det eller de språk som krävs av den 

medlemsstat där mätinstrumentet släpps ut 

2. EU-försäkran om överensstämmelse ska 

utformas i enlighet med mallen i bilaga III 

till beslut nr 768/2008/EG, innehålla de 

uppgifter som anges i de relevanta 

modulerna i bilaga II till detta direktiv och 

regelbundet uppdateras. På begäran av 

marknadskontrollmyndigheterna ska den 

ekonomiska aktören tillhandahålla en 
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eller tillhandahålls på marknaden. kopia av EU-försäkran om 

överensstämmelse i pappersform eller i 

elektronisk form och se till att den 

översätts till det eller de språk som krävs 

av den medlemsstat där mätinstrumentet 

släpps ut eller tillhandahålls på marknaden. 

 

Ändringsförslag  26 

Förslag till direktiv 
Artikel 20 – punkt 4 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Genom att upprätta EU-försäkran om 

överensstämmelse tar tillverkaren ansvar 

för att mätinstrumentet överensstämmer 

med kraven. 

4. Genom att upprätta EU-försäkran om 

överensstämmelse tar tillverkaren ansvar 

för att mätinstrumentet överensstämmer 

med kraven i detta direktiv. 

 

Ändringsförslag  27 
Förslag till direktiv 
Artikel 22 – stycke 2a (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 De allmänna principer som fastställs i 

artikel 30 i förordning (EG) nr 765/2008 

ska i tillämpliga delar gälla den 

metrologiska tilläggsmärkningen. 

 

Ändringsförslag  28 
Förslag till direktiv 
Artikel 24 – punkt 1 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Medlemsstaterna ska anmäla till 

kommissionen och de andra 

medlemsstaterna vilka organ som fått i 

uppdrag att utföra bedömningar av 

överensstämmelse i enlighet med detta 

direktiv. Anmälan ska innehålla 

information om vilka slags mätinstrument 

respektive organ har utsetts för och, i 

tillämpliga fall, om de 

noggrannhetsklasser för 

1. Medlemsstaterna ska anmäla till 

kommissionen och de andra 

medlemsstaterna vilka organ som fått i 

uppdrag att utföra bedömningar av 

överensstämmelse i enlighet med detta 

direktiv. 
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mätinstrumenten, det mätområde, den 

mätteknik och alla de övriga egenskaper 

hos mätinstrumenten som begränsar 

anmälans räckvidd. 

 

Ändringsförslag  29 

Förslag till direktiv 
Artikel 25 – punkt 1 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Medlemsstaterna ska utse en anmälande 

myndighet med ansvar för att inrätta och 

genomföra de förfaranden som krävs för 

bedömning och anmälan av organ för 

bedömning av överensstämmelse och för 

kontroll av anmälda organ, inklusive 

överensstämmelse med bestämmelserna i 

artikel 30. 

1. Medlemsstaterna ska utse en enda 

anmälande myndighet med ansvar för att 

inrätta och genomföra de förfaranden som 

krävs för bedömning och anmälan av organ 

för bedömning av överensstämmelse och 

för kontroll av anmälda organ, inklusive 

överensstämmelse med bestämmelserna i 

artikel 30. 

 

Ändringsförslag  30 
Förslag till direktiv 
Artikel 32 – punkt 3 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Anmälan ska innehålla detaljerade 

uppgifter om bedömningarna av 

överensstämmelse, modulerna för 

bedömning av överensstämmelse och de 

berörda mätinstrumenten samt ett relevant 

intyg om kompetens. 

3. Anmälan ska innehålla uppgifter om 

vilka slags mätinstrument respektive 

organ har utsetts för samt, i 

förekommande fall, uppgifter om de 

noggrannhetsklasser för 

mätinstrumenten, det mätområde, den 

mätteknik och alla de övriga egenskaper 

hos mätinstrumenten som begränsar 

anmälans räckvidd. Anmälan ska också 

innehålla detaljerade uppgifter om 

bedömningarna av överensstämmelse, 

modulerna för bedömning av 

överensstämmelse och de berörda 

mätinstrumenten samt ett relevant intyg om 

kompetens. 
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Ändringsförslag  31 

Förslag till direktiv 
Artikel 41 – stycke 1a (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Medlemsstaterna ska årligen förse 

kommissionen med uppgifter om sina 

marknadskontrollmyndigheters 

verksamhet och om eventuella planer på 

och ökningar av marknadskontroller, 

inklusive tilldelning av mer resurser, 

effektivitetsökningar och uppbyggnad av 

den nödvändiga kapaciteten för att uppnå 

dessa mål. 

 

Ändringsförslag  32 

Förslag till direktiv 
Artikel 41a (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 41a 

 Marknadskontrollmyndigheternas 

finansiering 

 Medlemsstaterna ska tillhandahålla sina 

marknadskontrollmyndigheter tillräckliga 

medel för att säkerställa att deras 

verksamhet blir samstämd och 

verkningsfull i hela unionen. 

 

Ändringsförslag  33 

Förslag till direktiv 
Artikel 42 – punkt 1 – stycke 1 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Om en medlemsstats 

marknadskontrollmyndigheter har vidtagit 

åtgärder i enlighet med artikel 20 i 

förordning (EG) nr 765/2008 eller om de 

har tillräckliga skäl att anta att ett 

mätinstrument som omfattas av detta 

direktiv utgör en risk för aspekter av skydd 

1. Om en medlemsstats 

marknadskontrollmyndigheter har vidtagit 

åtgärder i enlighet med artikel 20 i 

förordning (EG) nr 765/2008 eller om de 

har tillräckliga skäl att anta att ett 

mätinstrument som omfattas av detta 

direktiv utgör en risk för aspekter av skydd 
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i allmänhetens intresse som omfattas av 

detta direktiv, ska de göra en utvärdering 

av mätinstrumentet omfattande alla de krav 

som fastställs i detta direktiv. De berörda 

ekonomiska aktörerna ska när så krävs 

samarbeta med 

marknadskontrollmyndigheterna. 

i allmänhetens intresse som omfattas av 

detta direktiv, ska de göra en utvärdering 

av mätinstrumentet omfattande alla de 

relevanta krav som fastställs i detta 

direktiv. De berörda ekonomiska aktörerna 

ska när så krävs samarbeta med 

marknadskontrollmyndigheterna. 

 

Ändringsförslag  34 
Förslag till direktiv 
Artikel 42 – punkt 4 – stycke 1 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Om den berörda ekonomiska aktören 

inte vidtar lämpliga korrigerande åtgärder 

inom den tid som avses i punkt 1 andra 

stycket, ska 

marknadskontrollmyndigheterna vidta alla 

lämpliga tillfälliga åtgärder för att förbjuda 

eller begränsa tillhandahållandet av 

mätinstrumentet på sin nationella marknad, 

dra tillbaka mätinstrumentet från den 

marknaden eller återkalla det. 

(Berör inte den svenska versionen.) 

 

Ändringsförslag  35 

Förslag till direktiv 
Artikel 42 – punkt 8 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

8. Medlemsstaterna ska se till att lämpliga 

begränsande åtgärder utan dröjsmål vidtas 

mot det berörda mätinstrumentet. 

8. Medlemsstaterna ska se till att lämpliga 

begränsande åtgärder, såsom avlägsnande 

från marknaden, utan dröjsmål vidtas mot 

det berörda mätinstrumentet. 

 

Ändringsförslag  36 
Förslag till direktiv 
Artikel 48 – punkt 5 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. En delegerad akt som antas i enlighet 

med artikel 46 ska endast träda i kraft om 

varken Europaparlamentet eller rådet inom 

5. En delegerad akt som antas i enlighet 

med artikel 47 ska endast träda i kraft om 

varken Europaparlamentet eller rådet inom 
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en period på två månader från 

delgivningsdagen har invänt mot den 

delegerade akten eller om både 

Europaparlamentet och rådet före utgången 

av denna period har underrättat 

kommissionen om att de inte tänker 

invända mot den delegerade akten. Fristen 

ska förlängas med två månader på 

Europaparlamentets eller rådets initiativ. 

en period på två månader från 

delgivningsdagen har invänt mot den 

delegerade akten eller om både 

Europaparlamentet och rådet före utgången 

av denna period har underrättat 

kommissionen om att de inte tänker 

invända mot den delegerade akten. Fristen 

ska förlängas med två månader på 

Europaparlamentets eller rådets initiativ. 

 

Ändringsförslag  37 

Förslag till direktiv 
Artikel 49 – stycke 1 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstaterna ska föreskriva påföljder 

för överträdelser av nationella 

bestämmelser som har utfärdats med 

tillämpning av detta direktiv och ska vidta 

de åtgärder som krävs för att se till att 

dessa påföljder tillämpas. 

Medlemsstaterna ska utgå från befintliga 

mekanismer för att se till att 

bestämmelserna om CE-märkning 

tillämpas korrekt och vidta lämpliga 

åtgärder i händelse av otillbörlig 

användning av märkningen.   

Medlemsstaterna ska föreskriva påföljder 

för ekonomiska aktörers överträdelser av 

nationella bestämmelser som har utfärdats 

med tillämpning av detta direktiv och ska 

vidta de åtgärder som krävs för att se till att 

dessa påföljder tillämpas. Sådana 

påföljder kan omfatta straffrättsliga 

påföljder för allvarliga överträdelser. 

 

Ändringsförslag  38 

Förslag till direktiv 
Artikel 49 – stycke 2 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Påföljderna ska vara effektiva, 

proportionella och avskräckande. 

De påföljder som avses i första stycket ska 

vara effektiva, stå i proportion till hur 

allvarlig överträdelsen är och vara 

avskräckande. 
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Ändringsförslag  39 

Förslag till direktiv 
Artikel 49 – stycke 3 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstaterna ska anmäla dessa 

bestämmelser till kommissionen senast den 

[the date set out in the second 

subparagraph of Article 51], och alla 

senare ändringar som gäller dem så snart 

som möjligt. 

Medlemsstaterna ska anmäla dessa 

bestämmelser till kommissionen senast den 

[the date set out in the second 

subparagraph of Article 51], och alla 

senare ändringar som gäller dem så snart 

som möjligt. Kommissionen ska göra 

dessa bestämmelser tillgängliga för 

allmänheten genom att offentliggöra dem 

på internet. 

 

Ändringsförslag  40 
Förslag till direktiv 
Artikel 51 – punkt 1 – stycke 1 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstaterna ska senast den [insert 

date – 2 years after adoption] anta och 
offentliggöra de lagar och andra 

författningar som är nödvändiga för att 

följa artiklarna 4.5–4.22, 8, 9, 10, 11, 13, 

14, [15], 20, 22, 23.1, 23.3, 23.5, 23.6, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 49 

och 50 och bilaga II. De ska till 

kommissionen genast överlämna texten till 

dessa bestämmelser tillsammans med en 

jämförelsetabell över dessa bestämmelser 

och detta direktiv. 

Medlemsstaterna ska senast den [insert 

date – three years after adoption] anta och 

offentliggöra de lagar och andra 

författningar som är nödvändiga för att 

följa artiklarna 4.5–4.22, 8, 9, 10, 11, 13, 

14, [15], 20, 22, 23.1, 23.3, 23.5, 23.6, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 49 

och 50 och bilaga II. De ska till 

kommissionen genast överlämna texten till 

dessa bestämmelser tillsammans med en 

jämförelsetabell över dessa bestämmelser 

och detta direktiv. 
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Ändringsförslag  41 

Förslag till direktiv 
Artikel 51 – punkt 2 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Medlemsstaterna ska till kommissionen 

överlämna texten till de centrala 

bestämmelser i nationell lagstiftning som 

de antar inom det område som omfattas av 

detta direktiv. 

2. Medlemsstaterna ska till kommissionen 

överlämna texten till de centrala 

bestämmelser i nationell lagstiftning som 

de antar inom det område som omfattas av 

detta direktiv. Kommissionen ska göra 

dessa texter tillgängliga för allmänheten 

genom att offentliggöra dem på internet. 

 

Ändringsförslag  42 

Förslag till direktiv 
Bilaga I – punkt 9 – led 9.2 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

9.2. Då mätinstrumentet är för litet eller har 

för känslig uppbyggnad för att de 

nödvändiga uppgifterna ska kunna 

anbringas, ska lämplig märkning finnas på 

den eventuella förpackningen och i den 

åtföljande dokumentation som krävs enligt 

bestämmelserna i detta direktiv. 

9.2. Då mätinstrumentet är för litet eller har 

för känslig uppbyggnad för att de 

nödvändiga uppgifterna ska kunna 

anbringas, ska lämplig märkning finnas på 

den eventuella förpackningen eller i den 

åtföljande dokumentation som krävs enligt 

bestämmelserna i detta direktiv. 

 

Ändringsförslag  43 

Förslag till direktiv 
Bilaga II – del 2 – modul A2 – punkt 4 – stycke 1 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Ett anmält organ, som tillverkaren valt, ska 

genomföra eller låta genomföra 

instrumentkontroller med lämpliga 

intervaller som det själv fastställer för att 

kontrollera kvaliteten på interna 

instrumentkontroller med beaktande av 

bl.a. instrumentens tekniska komplexitet 

och produktionsmängden. Ett lämpligt 

stickprov av de färdiga mätinstrumenten, 

taget på plats av organet innan produkterna 

släppts ut på marknaden, ska undersökas 

Ett ackrediterat internt organ eller ett 

anmält organ, som tillverkaren valt, ska 

genomföra eller låta genomföra 

instrumentkontroller med lämpliga 

intervaller som det själv fastställer för att 

kontrollera kvaliteten på interna 

instrumentkontroller med beaktande av 

bl.a. instrumentens tekniska komplexitet 

och produktionsmängden. Ett lämpligt 

stickprov av de färdiga mätinstrumenten, 

taget på plats av organet innan produkterna 
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och lämpliga provningar enligt de relevanta 

delarna av de harmoniserade standarderna 

och/eller de tekniska specifikationerna, 

eller likvärdiga provningar, ska 

genomföras för att kontrollera att 

instrumenten överensstämmer med de 

tillämpliga kraven i detta direktiv. Om 

dokument saknas, ska det berörda anmälda 

organet bestämma vilka provningar som 

ska utföras. 

släppts ut på marknaden, ska undersökas 

och lämpliga provningar enligt de relevanta 

delarna av de harmoniserade standarderna 

och/eller de tekniska specifikationerna, 

eller likvärdiga provningar, ska 

genomföras för att kontrollera att 

instrumenten överensstämmer med de 

tillämpliga kraven i detta direktiv. Om 

dokument saknas, ska det berörda anmälda 

organet bestämma vilka provningar som 

ska utföras.  

 

Ändringsförslag  44 

Förslag till direktiv 
Bilaga II – del 5 – modul C2 – punkt 3 – stycke 1 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Ett anmält organ, som tillverkaren valt, ska 

genomföra eller låta genomföra 

instrumentkontroller med lämpliga 

intervaller som det själv bestämmer för att 

kontrollera kvaliteten på interna 

instrumentkontroller, med beaktande av 

bl.a. instrumentens tekniska komplexitet 

och produktionsmängden. Ett lämpligt 

stickprov av de färdiga mätinstrumenten, 

taget på plats av det anmälda organet innan 

produkterna släppts ut på marknaden, ska 

undersökas och lämpliga provningar enligt 

de relevanta delarna av de harmoniserade 

standarderna, de normerande dokumenten 

och/eller de tekniska specifikationerna, 

eller likvärdiga provningar, ska 

genomföras för att kontrollera att 

instrumenten överensstämmer med typen 

enligt EU-typintyget och uppfyller de 

tillämpliga kraven i detta direktiv. 

Ett ackrediterat internt organ eller ett 

anmält organ, som tillverkaren valt, ska 

genomföra eller låta genomföra 

instrumentkontroller med lämpliga 

intervaller som det själv fastställer för att 

kontrollera kvaliteten på interna 

instrumentkontroller med beaktande av 

bl.a. instrumentens tekniska komplexitet 

och produktionsmängden. Ett lämpligt 

stickprov av de färdiga mätinstrumenten, 

taget på plats av det anmälda organet innan 

produkterna släppts ut på marknaden, ska 

undersökas och lämpliga provningar enligt 

de relevanta delarna av de harmoniserade 

standarderna, de normerande dokumenten 

och/eller de tekniska specifikationerna, 

eller likvärdiga provningar, ska 

genomföras för att kontrollera att 

instrumenten överensstämmer med typen 

enligt EU-typintyget och uppfyller de 

tillämpliga kraven i detta direktiv.  

 


