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PR_COD_1amCom

Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

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

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

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

Ändringsförslag till ett förslag till akt

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:

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

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

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 
gäller följande:

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

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om maskinprodukter
(COM(2021)0202 – C9-0145/2021 – 2021/0105(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2021)0202),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för 
parlamentet (C9-0145/2021),

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

– med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd (A9-0000/2021).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för 
parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt 
förslag.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 
rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) I artikel 4 i förordning (EU) nr 
2019/1020 fastställs uppgifterna för 
ekonomiska aktörer avseende produkter 
som omfattas av viss harmoniserad 
unionslagstiftning. Direktiv 2006/42/EG 
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anges bland den unionslagstiftning om 
harmonisering som omfattas av artikel 4. 
Maskinprodukter som omfattas av denna 
förordning får därför släppas ut på 
marknaden endast om det finns en 
ekonomisk aktör som är etablerad i 
unionen och som är ansvarig för de 
uppgifter som anges i artikel 4.3 i 
förordning (EU) nr 2019/1020 med 
avseende på den produkten.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Eftersom syftet med denna 
förordning är att hantera de risker som är 
kopplade till maskinfunktionen och inte 
transport av varor eller personer, bör den 
inte tillämpas på fordon som endast syftar 
till att enbart transportera gods eller 
personer på väg, i luften, på vattenvägar 
eller järnvägsnät, oavsett 
hastighetsbegränsningar. Maskiner som är 
monterade på sådana fordon eller mobila 
maskiner som är avsedda att underlätta 
arbete, t.ex. på byggplatser eller 
lagerlokaler, t.ex. dumprar och 
gaffeltruckar, har dock en maskinfunktion 
och bör därför omfattas av denna 
förordning. Eftersom jordbruks- och 
skogsbruksfordon och två- och trehjuliga 
fordon och fyrhjulingar samt system, 
komponenter, separata tekniska enheter, 
delar och utrustning som konstruerats och 
tillverkats för sådana fordon omfattas av 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 167/201319 respektive 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 168/201320, bör de undantas från 
den här förordningens tillämpningsområde.

(15) Eftersom syftet med denna 
förordning är att hantera de risker som är 
kopplade till maskinfunktion och inte 
transport av varor, personer eller djur, bör 
den inte tillämpas på fordon som endast 
syftar till att enbart transportera gods, 
personer eller djur på väg, i luften, på 
vattenvägar eller järnvägsnät, oavsett 
hastighetsbegränsningar. Maskiner som är 
monterade på sådana fordon eller mobila 
maskiner som är avsedda att underlätta 
arbete, t.ex. på byggplatser eller 
lagerlokaler, t.ex. dumprar och 
gaffeltruckar, har dock en maskinfunktion 
och bör därför omfattas av denna 
förordning. På samma sätt bör icke-
typgodkända terrängfordon och 
tävlingsfordon samt elcyklar och 
elsparkcyklar och liknande 
transportmedel omfattas av denna 
förordning. Eftersom jordbruks- och 
skogsbruksfordon och två- och trehjuliga 
fordon och fyrhjulingar samt system, 
komponenter, separata tekniska enheter, 
delar och utrustning som konstruerats och 
tillverkats för sådana fordon omfattas av 
Europaparlamentets och rådets förordning 
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(EU) nr 167/201319 respektive 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 168/201320, bör de undantas från 
den här förordningens tillämpningsområde.

__________________ __________________
19 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 167/2013 av den 5 
februari 2013 om godkännande och 
marknadskontroll av jordbruks- och 
skogsbruksfordon (EUT L 60, 2.3.2013, s. 
1).

19 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 167/2013 av den 5 
februari 2013 om godkännande och 
marknadskontroll av jordbruks- och 
skogsbruksfordon (EUT L 60, 2.3.2013, s. 
1).

20 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 168/2013 av den 15 
januari 2013 om godkännande av och 
marknadskontroll för två- och trehjuliga 
fordon och fyrhjulingar (EUT L 60, 
2.3.2013, s. 52).

20 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 168/2013 av den 15 
januari 2013 om godkännande av och 
marknadskontroll för två- och trehjuliga 
fordon och fyrhjulingar (EUT L 60, 
2.3.2013, s. 52).

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Hushållsapparater som är avsedda 
för hushållsbruk och som inte är eldrivna 
möbler, ljud- och videoutrustning, it-
utrustning, kontorsmaskiner, 
kopplingsapparater samt elektroniska 
motorer omfattas av Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2014/35/EU21 och bör 
därför undantas från den här förordningens 
tillämpningsområde. Vissa av dessa 
produkter, t.ex. tvättmaskiner, får allt 
oftare wifi-funktioner och omfattas därför 
av Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/53/EU22 som radioutrustning. Dessa 
produkter bör också undantas från den här 
förordningens tillämpningsområde.

(16) Hushållsapparater som är avsedda 
för hushållsbruk och som inte är eldrivna 
möbler, ljud- och videoutrustning, it-
utrustning, kontorsmaskiner, 
kopplingsapparater samt elektriska motorer 
omfattas av Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2014/35/EU21 och bör därför 
undantas från den här förordningens 
tillämpningsområde. Vissa av dessa 
produkter, t.ex. tvättmaskiner, får allt 
oftare wifi-funktioner och omfattas därför 
av Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/53/EU22 som radioutrustning. Dessa 
produkter bör också undantas från den här 
förordningens tillämpningsområde.

__________________ __________________
21 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/35/EU av den 26 februari 2014 om 

21 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/35/EU av den 26 februari 2014 om 
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harmonisering av medlemsstaternas 
lagstiftning om tillhandahållande på 
marknaden av elektrisk utrustning (EUT L 
96, 29.3.2014, s. 35).

harmonisering av medlemsstaternas 
lagstiftning om tillhandahållande på 
marknaden av elektrisk utrustning (EUT L 
96, 29.3.2014, s. 35).

22 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/53/EU av den 16 april 2014 om 
harmonisering av medlemsstaternas 
lagstiftning om tillhandahållande på 
marknaden av radioutrustning och om 
upphävande av direktiv 1999/5/EG (EUT L 
153, 22.5.2014, s. 62).

22 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/53/EU av den 16 april 2014 om 
harmonisering av medlemsstaternas 
lagstiftning om tillhandahållande på 
marknaden av radioutrustning och om 
upphävande av direktiv 1999/5/EG (EUT L 
153, 22.5.2014, s. 62).

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Om maskinprodukter medför risker 
som omfattas av de grundläggande hälso- 
och säkerhetskraven i denna förordning, 
men som också helt eller delvis omfattas av 
annan mer specifik unionslagstiftning, bör 
denna förordning inte tillämpas i de fall 
dessa risker omfattas av den andra 
unionslagstiftningen. I andra fall kan 
maskinprodukter medföra risker som inte 
omfattas av de grundläggande hälso- och 
säkerhetskrav som fastställs i denna 
förordning. Till exempel kan 
maskinprodukter som innehåller en wifi-
funktion eller ett AI-system innebära risker 
som inte omfattas av de grundläggande 
hälso- och säkerhetskraven i denna 
förordning, eftersom denna förordning inte 
behandlar risker som är specifika för 
sådana system. I fråga om AI-system bör 
den särskilda unionslagstiftningen om 
artificiell intelligens tillämpas, eftersom 
den innehåller särskilda säkerhetskrav för 
högrisksystem med artificiell intelligens. 
För att undvika inkonsekvens i fråga om 
typen av bedömning av överensstämmelse 
och för att undvika att det införs krav på 
två bedömningar av överensstämmelse, bör 

(19) Om maskinprodukter medför risker 
som omfattas av de grundläggande hälso- 
och säkerhetskraven i denna förordning, 
men som också helt eller delvis omfattas av 
annan mer specifik unionslagstiftning, bör 
denna förordning inte tillämpas i de fall 
dessa risker omfattas av den andra 
unionslagstiftningen. I andra fall kan 
maskinprodukter medföra risker som inte 
omfattas av de grundläggande hälso- och 
säkerhetskrav som fastställs i denna 
förordning. Till exempel kan 
maskinprodukter som innehåller en wifi-
funktion eller ett AI-system innebära risker 
som inte omfattas av de grundläggande 
hälso- och säkerhetskraven i denna 
förordning, eftersom denna förordning inte 
behandlar risker som är specifika för 
sådana system. I fråga om AI-system bör 
den särskilda unionslagstiftningen om 
artificiell intelligens tillämpas, eftersom 
den innehåller särskilda säkerhetskrav för 
AI-system med potentiellt hög risk. För att 
undvika inkonsekvens i fråga om typen av 
bedömning av överensstämmelse och för 
att undvika att det införs krav på två 
bedömningar av överensstämmelse, bör 
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dock dessa särskilda säkerhetskrav 
kontrolleras som en del av det förfarande 
för bedömning av överensstämmelse som 
fastställs i denna förordning. De 
grundläggande hälso- och säkerhetskrav 
som fastställs i denna förordning bör under 
alla omständigheter tillämpas för att, i 
tillämpliga fall, säkerställa en säker 
integrering av systemet för artificiell 
intelligens i hela maskinen, så att 
säkerheten för maskinprodukten som 
helhet inte äventyras.

dock dessa särskilda säkerhetskrav 
kontrolleras som en del av det förfarande 
för bedömning av överensstämmelse som 
fastställs i denna förordning. De 
grundläggande hälso- och säkerhetskrav 
som fastställs i denna förordning bör under 
alla omständigheter tillämpas för att, i 
tillämpliga fall, säkerställa en säker 
integrering av AI-system i maskinerna 
som helhet, för att inte undergräva deras 
övergripande säkerhet.

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Utvecklingen av den senaste 
tekniken inom maskinsektorn påverkar 
klassificeringen av 
högriskmaskinprodukter. För att korrekt 
återspegla alla högriskmaskinprodukter 
bör kriterier fastställas för kommissionens 
bedömning av vilka maskinprodukter som 
bör ingå i förteckningen över 
högriskmaskinprodukter.

(21) Utvecklingen av den senaste 
tekniken inom maskinsektorn påverkar 
klassificeringen av maskinprodukter med 
potentiellt hög risk. För att korrekt 
återspegla alla maskinprodukter med 
potentiellt hög risk bör kriterier fastställas 
för kommissionens bedömning av vilka 
maskinprodukter som bör ingå i 
förteckningen över maskinprodukter med 
potentiellt hög risk.

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) För att säkerställa att 
maskinprodukter, när de släpps ut på 
marknaden eller tas i bruk, inte medför 

(23) För att säkerställa att 
maskinprodukter, när de släpps ut på 
marknaden eller tas i bruk, inte medför 
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hälso- och säkerhetsrisker för människor 
eller husdjur och inte skadar egendom och i 
tillämpliga fall miljön, bör de 
grundläggande hälso- och säkerhetskrav 
fastställas som måste vara uppfyllda för att 
maskinprodukterna ska få släppas ut på 
marknaden. Maskinprodukter bör uppfylla 
de grundläggande hälso- och 
säkerhetskraven när de släpps ut på 
marknaden eller tas i bruk. Om sådana 
maskinprodukter senare, fysiskt eller 
digitalt, ändras väsentligt på ett sätt som 
tillverkaren inte förutsett och som kan 
innebära att de inte längre uppfyller de 
relevanta grundläggande hälso- och 
säkerhetskraven, bör ändringen betraktas 
som väsentlig. Användare kan till exempel 
ladda upp programvara i en maskinprodukt 
som tillverkaren inte förutsett och som kan 
medföra nya risker. För att säkerställa att 
en sådan maskinprodukt uppfyller de 
relevanta grundläggande hälso- och 
säkerhetskraven, bör den person som utför 
den väsentliga ändringen åläggas att göra 
en ny bedömning av överensstämmelse 
innan den ändrade maskinprodukten släpps 
ut på marknaden eller tas i bruk. Detta krav 
bör endast gälla den ändrade delen av 
maskinprodukten, förutsatt att ändringen 
inte påverkar maskinprodukten som helhet. 
För att undvika en onödig och 
oproportionerlig börda bör det inte krävas 
att den person som utför den väsentliga 
ändringen upprepar provningar och tar 
fram ny dokumentation om de aspekter av 
maskinprodukten som inte påverkas av 
ändringen. Det bör ankomma på den 
person som utför den väsentliga ändringen 
att visa att ändringen inte påverkar 
maskinprodukten som helhet.

hälso- och säkerhetsrisker för människor 
eller husdjur och inte skadar egendom och i 
tillämpliga fall miljön, bör de 
grundläggande hälso- och säkerhetskrav 
fastställas som måste vara uppfyllda för att 
maskinprodukterna ska få släppas ut på 
marknaden. Maskinprodukter bör uppfylla 
de grundläggande hälso- och 
säkerhetskraven när de släpps ut på 
marknaden eller tas i bruk. Om sådana 
maskinprodukter senare, fysiskt eller 
digitalt, ändras väsentligt på ett sätt som 
tillverkaren inte förutsett och som kan 
innebära att de inte längre uppfyller de 
relevanta grundläggande hälso- och 
säkerhetskraven, bör ändringen betraktas 
som väsentlig. Användare kan till exempel 
ladda upp programvara i en maskinprodukt 
som tillverkaren inte förutsett och som kan 
medföra nya risker. En ändring av 
maskinvaran eller programvaran i en 
maskinprodukt skulle kunna ändra dess 
avsedda funktion, typ eller prestanda, 
vilket skulle kunna ändra typen av risk 
eller öka risknivån. För att säkerställa att 
en sådan maskinprodukt uppfyller de 
relevanta grundläggande hälso- och 
säkerhetskraven, bör den person som utför 
den väsentliga ändringen åläggas att göra 
en ny bedömning av överensstämmelse 
innan den ändrade maskinprodukten släpps 
ut på marknaden eller tas i bruk. Detta krav 
bör endast gälla den ändrade delen av 
maskinprodukten, förutsatt att ändringen 
inte påverkar maskinprodukten som helhet. 
För att undvika en onödig och 
oproportionerlig börda bör det inte krävas 
att den person som utför den väsentliga 
ändringen upprepar provningar och tar 
fram ny dokumentation om de aspekter av 
maskinprodukten som inte påverkas av 
ändringen. Det bör ankomma på den 
person som utför den väsentliga ändringen 
att visa att ändringen inte påverkar 
maskinprodukten som helhet.

Or. en
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Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Tillverkaren eller dennes 
representant bör också säkerställa att en 
riskbedömning görs för den maskinprodukt 
som han eller hon vill släppa ut på 
marknaden. För detta ändamål bör 
tillverkaren fastställa vilka av de 
grundläggande hälso- och säkerhetskrav 
som är tillämpliga på maskinprodukten och 
för vilka åtgärder ska vidtas för att hantera 
de risker som maskinprodukten kan 
medföra. Om maskinprodukten innehåller 
ett AI-system bör de risker som 
identifierats under riskbedömningen 
omfatta de risker som kan uppstå under 
maskinproduktens livscykel på grund av en 
planerad utveckling av dess beteende för 
att fungera med varierande grad av 
autonomi. Om maskinprodukten innehåller 
ett AI-system bör riskbedömningen för 
maskinprodukten beakta den 
riskbedömning för det systemet med 
artificiell intelligens som har utförts i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU).../...23.

(29) Tillverkaren bör också säkerställa 
att en riskbedömning görs för den 
maskinprodukt som han eller hon vill 
släppa ut på marknaden. För detta ändamål 
bör tillverkaren fastställa vilka av de 
grundläggande hälso- och säkerhetskrav 
som är tillämpliga på maskinprodukten och 
för vilka åtgärder ska vidtas för att hantera 
de risker som maskinprodukten kan 
medföra. Om maskinprodukten innehåller 
ett AI-system bör de risker som 
identifierats under riskbedömningen 
omfatta de risker som kan uppstå under 
maskinproduktens livscykel på grund av en 
planerad utveckling av dess beteende för 
att fungera med varierande grad av 
autonomi. Om maskinprodukten innehåller 
ett AI-system bör riskbedömningen för 
maskinprodukten beakta den 
riskbedömning för det systemet med 
artificiell intelligens som har utförts i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU).../...23.

__________________ __________________
23 + EUT: Vänligen för in numret på den 
förordning som finns i dokument ...

23 + EUT: Vänligen för in numret på den 
förordning som finns i dokument ...

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Det är viktigt att tillverkaren eller 
tillverkarens representant med säte i 

(31) Det är viktigt att tillverkaren, innan 
EU-försäkran om överensstämmelse 
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unionen, innan EU-försäkran om 
överensstämmelse upprättas, utarbetar en 
teknisk tillverkningsdokumentation som 
de bör vara skyldiga att på begäran ställa 
till de nationella myndigheternas eller de 
anmälda organens förfogande. Detaljerade 
planer över underenheter som används för 
tillverkning av maskinprodukten bör endast 
krävas som del av den tekniska 
tillverkningsdokumentationen när 
kunskap om sådana planer är avgörande för 
bedömningen av överensstämmelse med de 
grundläggande hälso- och säkerhetskraven 
i denna förordning.

upprättas, utarbetar en teknisk 
dokumentation som de bör vara skyldiga 
att på begäran ställa till de nationella 
myndigheternas eller de anmälda organens 
förfogande. Detaljerade planer över 
underenheter som används för tillverkning 
av maskinprodukten bör endast krävas som 
del av den tekniska dokumentationen när 
kunskap om sådana planer är avgörande för 
bedömningen av överensstämmelse med de 
grundläggande hälso- och säkerhetskraven 
i denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 45

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(45) Förteckningen över 
högriskmaskiner i bilaga I till direktiv 
2006/42/EG grundar sig hittills på den risk 
som härrör från avsedd användning eller 
rimligen förutsebar felaktig användning av 
sådana maskiner. Maskinsektorn tar dock 
till sig nya sätt att konstruera och tillverka 
maskiner som kan medföra stora risker, 
oavsett om det rör sig om avsedd 
användning eller rimligen förutsebar 
felaktig användning. Exempelvis bör 
programvara som säkerställer 
säkerhetsfunktioner för maskiner som 
bygger på artificiell intelligens, oavsett om 
den är inbyggd eller inte i 
maskinprodukten, klassificeras som 
högriskmaskinprodukt på grund av 
karaktären hos artificiell intelligens, t.ex. 
databeroende, opacitet, autonomi och 
konnektivitet, vilket i hög grad kan öka 
sannolikheten för skada och att den är 
allvarlig samt allvarligt påverka 
maskinproduktens säkerhet. Marknaden för 

(45) Förteckningen över maskiner i 
bilaga IV till direktiv 2006/42/EG grundar 
sig hittills på den risk som härrör från 
avsedd användning eller rimligen 
förutsebar felaktig användning av sådana 
maskiner. Maskinsektorn tar dock till sig 
nya sätt att konstruera och tillverka 
maskinprodukter som kan medföra stora 
risker, oavsett om det rör sig om avsedd 
användning eller rimligen förutsebar 
felaktig användning. Exempelvis bör 
programvara som säkerställer 
säkerhetsfunktioner för maskiner som 
bygger på artificiell intelligens, oavsett om 
den är inbyggd eller inte i 
maskinprodukten, klassificeras som 
maskinprodukt med potentiellt hög risk på 
grund av karaktären hos artificiell 
intelligens, t.ex. databeroende, opacitet, 
autonomi och konnektivitet, vilket i hög 
grad kan öka sannolikheten för skada och 
att den är allvarlig samt allvarligt påverka 
maskinproduktens säkerhet. Marknaden för 
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programvara som säkerställer 
säkerhetsfunktioner hos maskiner som 
bygger på artificiell intelligens är dessutom 
hittills mycket liten, vilket leder till 
bristande erfarenhet och brist på data. 
Därför bör bedömningen av 
överensstämmelse för programvara som 
säkerställer säkerhetsfunktioner baserad på 
artificiell intelligens utföras av en tredje 
part.

programvara som säkerställer 
säkerhetsfunktioner hos maskinprodukter 
som bygger på artificiell intelligens är 
dessutom hittills mycket liten, vilket leder 
till bristande erfarenhet och brist på data. 
Därför bör bedömningen av 
överensstämmelse för programvara som 
säkerställer säkerhetsfunktioner baserad på 
artificiell intelligens utföras av en tredje 
part.

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 50

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(50) Tillverkarna bör ansvara för att 
intyga att deras maskinprodukter 
överensstämmer med denna förordning. 
För vissa typer av maskinprodukter som 
har en högre riskfaktor bör det dock krävas 
ett striktare certifieringsförfarande som 
kräver deltagande av ett anmält organ.

(50) Tillverkarna bör ansvara för att 
säkerställa att det görs en bedömning av 
överensstämmelse med avseende på deras 
maskinprodukter i enlighet med denna 
förordning. För vissa typer av 
maskinprodukter som har en högre 
riskfaktor kan det dock krävas ett striktare 
förfarande för bedömning av 
överensstämmelse som kräver deltagande 
av ett anmält organ.

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 65

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(65) I syfte att ta hänsyn till tekniska 
framsteg och teknisk kunskap eller nya 
vetenskapliga rön, bör befogenheten att 
anta akter i enlighet med artikel 290 i 
fördraget om Europeiska unionens 

(65) I syfte att ta hänsyn till tekniska 
framsteg och teknisk kunskap eller nya 
vetenskapliga rön, bör befogenheten att 
anta akter i enlighet med artikel 290 i 
fördraget om Europeiska unionens 
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funktionssätt delegeras till kommissionen 
med avseende på ändringar av 
förteckningen över 
högriskmaskinprodukter och den 
preliminära förteckningen över 
säkerhetskomponenter. Det är särskilt 
viktigt att kommissionen genomför 
lämpliga samråd under sitt förberedande 
arbete, inklusive på expertnivå. När 
kommissionen förbereder och utarbetar 
delegerade akter bör den säkerställa att 
relevanta handlingar översänds samtidigt 
till Europaparlamentet och rådet och att 
detta sker så snart som möjligt och på 
lämpligt sätt.

funktionssätt delegeras till kommissionen 
med avseende på ändringar av 
förteckningen över maskinprodukter med 
potentiellt hög risk och den preliminära 
förteckningen över säkerhetskomponenter. 
Det är särskilt viktigt att kommissionen 
genomför lämpliga samråd under sitt 
förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå. När kommissionen förbereder 
och utarbetar delegerade akter bör den 
säkerställa att relevanta handlingar 
översänds samtidigt till Europaparlamentet 
och rådet och att detta sker så snart som 
möjligt och på lämpligt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Fordon som endast syftar till att 
enbart transportera gods eller personer på 
väg, i luften, på vattenvägar eller 
järnvägsnät, oavsett 
hastighetsbegränsningar, med undantag 
för maskiner som är monterade på dessa 
fordon.

(e) Motorfordon och släpfordon till 
dessa fordon samt system, komponenter 
och separata tekniska enheter, delar och 
utrustning som konstruerats och 
tillverkats för sådana fordon, som 
omfattas av tillämpningen av förordning 
(EU) 2018/858, med undantag för 
maskiner som är monterade på dessa 
fordon, som endast syftar till att enbart 
transportera gods, personer eller djur på 
väg, i luften, på vattenvägar eller 
järnvägsnät, oavsett 
hastighetsbegränsningar.

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led 1 – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) sammansatta maskiner enligt leden 
a, b, c eller delvis fullbordade maskiner 
enligt led g som för ett gemensamt syfte 
ställs upp och styrs så att de fungerar som 
en enhet.

(d) sammansatta maskiner enligt leden 
a, b, c eller delvis fullbordade maskiner 
enligt punkt 10 som för ett gemensamt 
syfte ställs upp och styrs så att de fungerar 
som en enhet.

Or. en

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) maskinprodukt: maskiner, 
utbytbar utrustning, 
säkerhetskomponenter, lyftredskap, 
kedjor, kättingar, linor och vävband, 
avtagbara mekaniska 
kraftöverföringsanordningar och delvis 
fullbordade maskiner enligt definitionen i 
denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) utbytbar utrustning: anordning som 
operatören, sedan en maskinprodukt tagits 
i drift, själv monterar ihop med den 
maskinprodukten för att ändra dess 
funktion eller för att ge den en ny funktion, 
såvida denna utrustning inte är ett verktyg 
eller redskap.

(2) utbytbar utrustning: anordning som 
operatören, efter ibruktagandet av en 
maskin, själv monterar ihop med 
maskinen för att ändra dess funktion eller 
för att ge den en ny funktion, såvida denna 
utrustning inte är ett verktyg eller redskap.

Or. en
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Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) säkerhetskomponent: en fysisk eller 
digital komponent, inklusive programvara, 
till maskiner som används för att fylla en 
säkerhetsfunktion och som släpps ut på 
marknaden självständigt och vars bortfall 
eller funktionsfel utgör en fara för 
människors säkerhet men som inte är 
nödvändiga för att maskinen ska fungera 
eller kan ersättas med normala 
komponenter för att maskinen ska fungera.

(3) säkerhetskomponent: en fysisk eller 
digital komponent, inklusive programvara, 
en maskinprodukt som är utformad eller 
avsedd för att fylla en säkerhetsfunktion 
och som släpps ut på marknaden 
självständigt och vars bortfall eller 
funktionsfel utgör en fara för människors 
säkerhet men som inte är nödvändiga för 
att maskinen ska fungera eller kan ersättas 
med normala komponenter för att 
maskinen ska fungera.

Or. en

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) delvis fullbordad maskin: en enhet 
som skulle ha varit en maskin om det inte 
hade varit för det förhållandet att den inte 
kan fungera för ett särskilt ändamål och 
som endast är avsedd att byggas in i eller 
sammanfogas med en maskin eller annan 
delvis fullbordad maskin eller utrustning 
och därigenom bilda en maskinprodukt.

(10) delvis fullbordad maskin: en enhet 
som är en maskin men inte på egen hand 
kan fungera för ett särskilt ändamål och 
som endast är avsedd att byggas in i eller 
sammanfogas med en maskin eller annan 
delvis fullbordad maskin eller utrustning 
och därigenom bilda en maskinprodukt.

Or. en

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led 13
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) ibruktagande: första användningen 
av en maskinprodukt, för avsett ändamål, 
inom unionen.

(13) ibruktagande: första användningen 
av en maskinprodukt, för avsett ändamål, 
inom unionen, förutom delvis fullbordade 
maskiner.

Or. en

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) väsentlig ändring: en fysisk eller 
digital ändring av maskinprodukten efter 
det att maskinprodukten har släppts ut på 
marknaden eller tagits i bruk, som 
tillverkaren inte förutsett och som kan leda 
till att maskinproduktens 
överensstämmelse med relevanta 
grundläggande hälso- och säkerhetskrav 
kan påverkas.

(16) väsentlig ändring: en fysisk eller 
digital ändring av maskinprodukten, 
förutom en delvis fullbordad maskin, efter 
det att maskinprodukten har släppts ut på 
marknaden eller tagits i bruk, som 
tillverkaren inte förutsett eller planerat och 
som kan leda till att maskinproduktens 
överensstämmelse med relevanta 
grundläggande hälso- och säkerhetskrav 
påverkas.

Or. en

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) tillverkare: varje fysisk eller 
juridisk person som tillverkar eller som 
låter konstruera eller tillverka 
maskinprodukter och saluför dessa 
produkter i eget namn eller under eget 
varumärke eller som utformar och 
konstruerar maskinprodukter för eget bruk.

(17) tillverkare: varje fysisk eller 
juridisk person som tillverkar eller tar 
maskinprodukter i bruk eller som låter 
konstruera eller tillverka maskinprodukter 
och saluför dessa produkter i eget namn 
eller under eget varumärke eller som 
utformar, konstruerar och använder 
maskinprodukter för eget bruk.
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Or. en

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) bruksanvisning: den information 
som tillverkaren lämnar när 
maskinprodukten släpps ut på marknaden 
eller tas i bruk för att informera användaren 
av maskinprodukten om det avsedda 
ändamålet och den korrekta användningen 
av maskinprodukten samt information om 
eventuella försiktighetsåtgärder som ska 
vidtas vid användning eller installation av 
maskinprodukten, inbegripet information 
om säkerhetsaspekter.

(18) bruksanvisning: den information 
som tillverkaren lämnar när 
maskinprodukten, förutom delvis 
fullbordade maskiner, släpps ut på 
marknaden eller tas i bruk för att informera 
användaren av maskinprodukten om det 
avsedda ändamålet och den korrekta 
användningen av maskinprodukten samt 
information om eventuella 
försiktighetsåtgärder som ska vidtas vid 
användning eller installation av 
maskinprodukten, inbegripet information 
om säkerhetsaspekter.

Or. en

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) bedömning av överensstämmelse: 
den process där det visas huruvida de 
grundläggande hälso- och säkerhetskraven 
för maskinprodukter enligt denna 
förordning har uppfyllts.

(28) bedömning av överensstämmelse: 
den process där det visas huruvida de 
grundläggande hälso- och säkerhetskraven 
för maskinprodukter, förutom delvis 
fullbordade maskiner, enligt denna 
förordning har uppfyllts.

Or. en
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Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led 33a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33a) säkerhetsfunktion: en 
skyddsåtgärd som är utformad för att 
undanröja eller, om så inte är möjligt, 
minska en risk.

Or. en

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led 33b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33b) teknisk dokumentation: 
dokumentation som gör det möjligt att 
bedöma om maskinen efterlever de 
relevanta kraven, däribland 
dokumentation som innehåller en analys 
och bedömning av riskerna.

Or. en

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led 33c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33c) livscykel: hela den period under 
vilken en maskinprodukt kan användas, 
även efter att den har genomgått fysiska 
eller digitala ändringar.

Or. en



PE697.614v02-00 20/53 PR\1241657SV.docx

SV

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 5 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Högriskmaskinprodukter Maskinprodukter med potentiellt hög risk

Or. en

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De högriskmaskinprodukter som 
förtecknas i bilaga I ska omfattas av ett 
särskilt förfarande för bedömning av 
överensstämmelse i enlighet med artikel 
21.2.

1. De maskinprodukter med 
potentiellt hög risk som förtecknas i bilaga 
I ska omfattas av ett särskilt förfarande för 
bedömning av överensstämmelse i enlighet 
med artikel 21.2.

Or. en

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 45 med avseende på att ändra bilaga 
I mot bakgrund av tekniska framsteg eller 
nya vetenskapliga rön genom att i 
förteckningen över 
högriskmaskinprodukter ta med en ny 
maskinprodukt eller stryka en befintlig 
maskinprodukt från den förteckningen, i 
enlighet med kriterierna i punkterna 3 och 
4.

2. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 45 med avseende på att ändra bilaga 
I mot bakgrund av tekniska framsteg eller 
nya vetenskapliga rön genom att i 
förteckningen över maskinprodukter med 
potentiellt hög risk ta med en ny 
maskinprodukt eller stryka en befintlig 
maskinprodukt från den förteckningen, i 
enlighet med kriterierna i punkterna 3 och 
4. De delegerade akterna, inbegripet de 
som avser en ny maskinprodukt i 
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förteckningen, ska inte börja gälla 
tidigare än 36 månader efter sitt 
ikraftträdande.

Or. en

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Maskinprodukter ska tas med i 
förteckningen över 
högriskmaskinprodukter i bilaga I om de 
utgör en risk för människors hälsa med 
beaktande av produkternas konstruktion 
och avsedda ändamål. Maskinprodukter 
ska strykas från förteckningen över 
högriskmaskinprodukter i bilaga I om de 
inte längre utgör en sådan risk. Den risk 
som en viss maskinprodukt utgör ska 
fastställas på grundval av en kombination 
av sannolikheten för skada och skadans 
allvar.

3. Maskinprodukter ska tas med i 
förteckningen över maskinprodukter med 
potentiellt hög risk i bilaga I om de utgör 
en hög risk för människors hälsa med 
beaktande av produkternas konstruktion, 
avsedda ändamål och förutsebara bruk. 
Maskinprodukter ska strykas från 
förteckningen över maskinprodukter med 
potentiellt hög risk i bilaga I om de inte 
längre utgör en sådan risk. Den risk som en 
viss maskinprodukt utgör ska fastställas på 
grundval av en kombination av 
sannolikheten för skada och skadans allvar.

Or. en

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Statistik över olyckor som orsakats 
av maskinprodukten under de senaste fyra 
åren, särskilt information från 
informations- och 
kommunikationssystemet för 
marknadskontroll (ICSMS), 
skyddsklausuler, systemet för snabbt 
informationsutbyte (Rapex) och 
rapporteringen från gruppen för 

(d) Statistik över olyckor som orsakats 
av maskinprodukten under de senaste fyra 
åren, särskilt information från 
informations- och 
kommunikationssystemet för 
marknadskontroll (ICSMS), 
skyddsklausuler, systemet för snabbt 
informationsutbyte (Rapex), den 
europeiska skadedatabasen (EU-IDB) och 
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administrativt samarbete på maskinområdet 
(Machinery Administrative Cooperation 
Group).

rapporteringen från gruppen för 
administrativt samarbete på maskinområdet 
(Machinery Administrative Cooperation 
Group).

Or. en

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Delvis fullbordade maskiner ska göras 
tillgängliga på marknaden endast om de 
uppfyller de grundläggande hälso- och 
säkerhetskrav som anges i bilaga III och 
som tillverkaren har försäkrat, i EU-
försäkran om inbyggnad, att den delvis 
fullbordade maskinen uppfyller.

Or. en

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 8 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De hälso- och säkerhetskrav som omfattas 
av annan, mer specifik unionslagstiftning 
om harmonisering ska kontrolleras som 
en del av förfarandet för bedömning av 
överensstämmelse enligt vad som 
föreskrivs i denna förordning.

Or. en
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Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tillverkarna ska, när de släpper ut 
en maskinprodukt på marknaden, 
säkerställa att den har konstruerats och 
tillverkats i enlighet med de grundläggande 
hälso- och säkerhetskraven i bilaga III.

1. Tillverkarna ska, när de släpper ut 
en maskinprodukt på marknaden eller tar 
den i bruk, säkerställa att den har 
konstruerats och tillverkats i enlighet med 
de grundläggande hälso- och 
säkerhetskraven i bilaga III.

Or. en

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Innan tillverkarna släpper ut en 
maskinprodukt på marknaden ska de 
utarbeta den tekniska dokumentation som 
avses i bilaga IV (teknisk dokumentation) 
och utföra eller låta utföra de relevanta 
förfaranden för bedömning av 
överensstämmelse som avses i artikel 21 
eller artikel 22.

2. Innan tillverkarna släpper ut en 
maskinprodukt på marknaden eller tar den 
i bruk ska de utarbeta den tekniska 
dokumentation som avses i bilaga IV 
(teknisk dokumentation) och utföra eller 
låta utföra de relevanta förfaranden för 
bedömning av överensstämmelse som 
avses i artikel 21 eller artikel 22.

Or. en

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Tillverkarna ska i förekommande 
fall kunna uppvisa den tekniska 
dokumentationen och EU-försäkran om 
överensstämmelse för 

3. Tillverkarna ska i förekommande 
fall kunna uppvisa den tekniska 
dokumentationen och EU-försäkran om 
överensstämmelse i pappersformat eller i 
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marknadskontrollmyndigheterna i tio år 
efter det att maskinprodukten har släppts ut 
på marknaden. I tillämpliga fall ska 
källkoden eller den programmerade 
logiken i den tekniska dokumentationen 
göras tillgänglig på motiverad begäran av 
de behöriga nationella myndigheterna, 
förutsatt att det är nödvändigt för att dessa 
myndigheter ska kunna kontrollera 
överensstämmelsen med de grundläggande 
hälso- och säkerhetskraven i bilaga III.

elektroniskt format för 
marknadskontrollmyndigheterna i tio år 
efter det att maskinprodukten har släppts ut 
på marknaden. I tillämpliga fall ska 
källkoden eller den programmerade 
logiken i den tekniska dokumentationen 
göras tillgänglig på motiverad begäran av 
de behöriga nationella myndigheterna, 
förutsatt att det är nödvändigt för att dessa 
myndigheter ska kunna kontrollera 
överensstämmelsen med de grundläggande 
hälso- och säkerhetskraven i bilaga III.

Or. en

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Tillverkarna ska säkerställa att 
maskinprodukter som de har släppt ut på 
marknaden är försedda med typnummer, 
partinummer, serienummer eller annan 
identifieringsmärkning eller, om detta inte 
är möjligt på grund av maskinprodukternas 
storlek eller art, att den erforderliga 
informationen anbringas på förpackningen 
eller lämnas i ett medföljande dokument.

5. Tillverkarna ska säkerställa att 
maskinprodukter som de har släppt ut på 
marknaden eller tagit i bruk är försedda 
med typnummer, partinummer, 
serienummer eller annan 
identifieringsmärkning eller, om detta inte 
är möjligt på grund av maskinprodukternas 
storlek eller art, att den erforderliga 
informationen anbringas på förpackningen 
eller lämnas i ett medföljande dokument.

Or. en

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Tillverkarna ska ange namn, 
registrerat firmanamn eller registrerat 
varumärke samt postadress och e-

6. Tillverkarna ska ange namn, 
registrerat firmanamn eller registrerat 
varumärke samt postadress och webbplats 
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postadress där de kan kontaktas på 
maskinprodukten eller, om detta inte är 
möjligt, på förpackningen eller i ett 
medföljande dokument. I adressen ska 
endast en kontaktpunkt till tillverkaren 
anges. Kontaktuppgifterna ska vara på ett 
språk som lätt kan förstås av 
slutanvändarna och 
marknadskontrollmyndigheterna.

eller e-postadress där de kan kontaktas på 
maskinprodukten eller, om detta inte är 
möjligt, på förpackningen eller i ett 
medföljande dokument. I adressen ska 
endast en kontaktpunkt till tillverkaren 
anges. Kontaktuppgifterna ska vara på ett 
språk som lätt kan förstås av 
slutanvändarna och 
marknadskontrollmyndigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Tillverkare som anser eller har skäl 
att tro att en maskinprodukt som de har 
släppt ut på marknaden eller tagit i bruk 
inte överensstämmer med de 
grundläggande hälso- och säkerhetskraven 
i bilaga III ska omedelbart vidta de 
korrigerande åtgärder som krävs för att få 
maskinprodukten att överensstämma med 
kraven, eller om så är lämpligt, dra tillbaka 
eller återkalla maskinprodukten. Om 
maskinprodukten utgör en risk ska 
tillverkarna dessutom omedelbart 
underrätta de behöriga myndigheterna i de 
medlemsstater på vilkas marknad de har 
tillhandahållit maskinprodukten, och lämna 
uppgifter om i synnerhet den bristande 
överensstämmelsen och de korrigerande 
åtgärder som vidtagits.

9. Tillverkare som anser eller har skäl 
att tro att en maskinprodukt som de har 
släppt ut på marknaden eller tagit i bruk 
inte överensstämmer med de 
grundläggande hälso- och säkerhetskraven 
i bilaga III ska omedelbart vidta de 
korrigerande åtgärder som krävs för att få 
maskinprodukten att överensstämma med 
kraven, eller om så är lämpligt, dra tillbaka 
eller återkalla maskinprodukten. Om 
maskinprodukten utgör en risk ska 
tillverkarna dessutom omedelbart 
underrätta de behöriga myndigheterna i de 
medlemsstater på vilkas marknad de har 
tillhandahållit maskinprodukten eller tagit 
den i bruk, och lämna uppgifter om i 
synnerhet den bristande 
överensstämmelsen och de korrigerande 
åtgärder som vidtagits.

Or. en

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Ingen hänvisning till harmoniserade 
standarder som omfattar de relevanta 
grundläggande hälso- och säkerhetskraven 
har offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning i enlighet med förordning 
(EU) nr 1025/2012.

(a) Ingen hänvisning till harmoniserade 
standarder som omfattar de relevanta 
grundläggande hälso- och säkerhetskraven 
har offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning i enlighet med förordning 
(EU) nr 1025/2012; och

Or. en

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Kommissionen har bett en eller 
flera europeiska 
standardiseringsorganisationer att utarbeta 
en harmoniserad standard för de 
grundläggande hälso- och säkerhetskraven 
och det förekommer onödiga förseningar i 
standardiseringsförfarandet eller ingen av 
de europeiska 
standardiseringsorganisationerna har 
godtagit begäran.

(b) kommissionen har bett en eller flera 
europeiska standardiseringsorganisationer 
att utarbeta en harmoniserad standard för 
de grundläggande hälso- och 
säkerhetskraven och den begärda 
standarden inte har utarbetats inom tre år 
efter standardiseringsbegäran eller ingen 
av de europeiska 
standardiseringsorganisationerna har 
godtagit begäran.

Or. en

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Om det utarbetas harmoniserade 
standarder som omfattar de 
grundläggande hälso- och säkerhetskrav 
som anges i bilaga III och 
hänvisningarna till dessa offentliggörs i 
Europeiska unionens officiella tidning i 
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enlighet med förordning (EU) 
nr 1025/2012 ska de relevanta tekniska 
specifikationerna i framtiden inte längre 
gälla.

Or. en

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att intyga att en maskinprodukt 
överensstämmer med denna förordning ska 
tillverkaren eller dennes representant och 
den person som har utfört en väsentlig 
ändring av maskinprodukten tillämpa ett av 
de förfaranden för bedömning av 
överensstämmelse som avses i punkterna 2 
och 3.

1. För att fastställa att en 
maskinprodukt överensstämmer med denna 
förordning ska tillverkaren och den person 
som har utfört en väsentlig ändring av 
maskinprodukten tillämpa ett av de 
förfaranden för bedömning av 
överensstämmelse som avses i punkterna 2 
och 3.

Or. en

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om maskinprodukten är en 
högriskmaskinprodukt som förtecknas i 
bilaga I ska tillverkaren eller tillverkarens 
representant och den person som har utfört 
en väsentlig ändring av maskinprodukten 
tillämpa ett av följande förfaranden:

2. Om maskinprodukten är en 
maskinprodukt med potentiellt hög risk 
som förtecknas i bilaga I ska tillverkaren 
och den person som har utfört en väsentlig 
ändring av maskinprodukten tillämpa ett av 
följande förfaranden:

Or. en
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Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2 – led -a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-a) förfarandet för intern 
tillverkningskontroll (modul A) enligt 
bilaga VI.

Or. en

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om maskinprodukten är en 
högriskmaskinprodukt som förtecknas i 
bilaga I ska tillverkaren eller tillverkarens 
representant och den person som har utfört 
en väsentlig ändring av maskinprodukten 
tillämpa det förfarande för intern 
tillverkningskontroll (modul A) som anges 
i bilaga VI.

3. Om maskinprodukten är en 
maskinprodukt med potentiellt hög risk 
som förtecknas i bilaga I ska tillverkaren 
och den person som har utfört en väsentlig 
ändring av maskinprodukten tillämpa det 
förfarande för intern tillverkningskontroll 
(modul A) som anges i bilaga VI.

Or. en

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Anmälda organ ska ta hänsyn till 
små och medelstora företags särskilda 
intressen och behov när de fastställer 
avgifterna för bedömning av 
överensstämmelse och minska dessa 
avgifter i proportion till företagens 
specifika intressen och behov.

4. Anmälda organ ska ta hänsyn till 
små och medelstora företags särskilda 
intressen och behov när de fastställer 
avgifterna för bedömning av 
överensstämmelse.
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Or. en

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 22 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förfaranden för bedömning av 
överensstämmelse för delvis fullbordade 
maskiner

Förfaranden för delvis fullbordade 
maskiner

Or. en

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tillverkaren av delvis fullbordade 
maskiner eller tillverkarens representant 
ska, innan de släpper ut delvis fullbordade 
maskiner på marknaden, säkerställa att 
följande dokument upprättas:

1. Tillverkaren av delvis fullbordade 
maskiner ska, innan de släpper ut delvis 
fullbordade maskiner på marknaden, 
säkerställa att följande dokument upprättas, 
i digitalt format eller i pappersformat:

Or. en

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. relevanta fall ska tillverkaren av 
den delvis fullbordade maskinen, eller 
tillverkarens representant, på den behöriga 
nationella myndighetens begäran för 
myndigheten göra tillgänglig källkoden 
eller den programmerade logik som ingår i 
den tekniska dokumentation som avses i 

2. relevanta fall ska tillverkaren av 
den delvis fullbordade maskinen på den 
behöriga nationella myndighetens begäran 
för myndigheten göra tillgänglig källkoden 
eller den programmerade logik som ingår i 
den tekniska dokumentation som avses i 
punkt 1 a under förutsättning att den 
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punkt 1 a under förutsättning att den 
behövs för att myndigheten ska kunna 
kontrollera överensstämmelse med de 
grundläggande hälso- och säkerhetskraven 
i bilaga III. De monteringsanvisningar som 
avses i punkt 1 b och den försäkran om 
inbyggnad som avses i punkt 1 c ska åtfölja 
en delvis fullbordad maskin tills den har 
byggts ihop till en fullständig 
maskinprodukt och därefter ingå i den 
tekniska tillverkningsdokumentationen för 
maskinprodukten.

behövs för att myndigheten ska kunna 
kontrollera överensstämmelse med de 
grundläggande hälso- och säkerhetskraven 
i bilaga III. De monteringsanvisningar som 
avses i punkt 1 b och den EU-försäkran 
om inbyggnad som avses i punkt 1 c ska 
åtfölja en delvis fullbordad maskin tills den 
har byggts ihop till en fullständig 
maskinprodukt och därefter ingå i den 
tekniska tillverkningsdokumentationen för 
maskinprodukten.

Or. en

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om en medlemsstats 
marknadskontrollmyndigheter har 
tillräckliga skäl att anta att en 
maskinprodukt som omfattas av denna 
förordning utgör en risk för människors 
hälsa eller säkerhet, och, i förekommande 
fall, för husdjur och egendom och, i 
tillämpliga fall för miljön, ska de göra en 
utvärdering av den aktuella 
maskinprodukten, vilken ska omfatta alla 
de relevanta krav som fastställs i denna 
förordning. De berörda ekonomiska 
aktörerna ska när så krävs samarbeta med 
marknadskontrollmyndigheterna i detta 
syfte.

1. Om en medlemsstats 
marknadskontrollmyndigheter har 
tillräckliga skäl att anta att en 
maskinprodukt som omfattas av denna 
förordning inte uppfyller kraven i denna 
förordning eller utgör en risk för 
människors hälsa eller säkerhet, och, i 
förekommande fall, för husdjur och 
egendom och, i tillämpliga fall för miljön, 
ska de göra en utvärdering av den aktuella 
maskinprodukten, vilken ska omfatta alla 
de relevanta krav som fastställs i denna 
förordning. De berörda ekonomiska 
aktörerna ska när så krävs samarbeta med 
marknadskontrollmyndigheterna i detta 
syfte.

Or. en

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 1 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om marknadskontrollmyndigheterna vid 
den utvärdering som avses i första stycket 
konstaterar att en maskinprodukt inte 
uppfyller kraven i denna förordning ska de 
utan dröjsmål ålägga den berörda 
ekonomiska aktören att vidta alla lämpliga 
korrigerande åtgärder som krävs för att 
maskinprodukten ska uppfylla dessa krav, 
dra tillbaka maskinprodukten från 
marknaden eller återkalla den inom en 
rimlig period som ska fastställas i 
förhållande till typen av risk enligt första 
stycket.

Om marknadskontrollmyndigheterna vid 
den utvärdering som avses i första stycket 
konstaterar att en maskinprodukt inte 
uppfyller kraven i denna förordning ska de 
utan dröjsmål ålägga den berörda 
ekonomiska aktören att vidta de lämpliga 
och proportionella korrigerande åtgärder, 
enligt vad som föreskrivs i artikel 16.3 i 
förordning (EU) 2019/1020, som krävs för 
att sätta stopp för den bristande 
efterlevnaden eller undanröja den risk 
som de anger inom en rimlig period som 
ska fastställas i förhållande till typen av 
risk enligt första stycket.

Or. en

Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den ekonomiska aktören ska 
säkerställa att alla lämpliga korrigerande 
åtgärder vidtas i fråga om alla de berörda 
maskinprodukter som den ekonomiska 
aktören har tillhandahållit på 
unionsmarknaden.

3. Den ekonomiska aktören ska 
säkerställa att lämpliga korrigerande 
åtgärder vidtas i fråga om alla de berörda 
maskinprodukter som den ekonomiska 
aktören har tillhandahållit på 
unionsmarknaden.

Or. en

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om den berörda ekonomiska 
aktören inte vidtar lämpliga korrigerande 

4. Om den berörda ekonomiska 
aktören inte vidtar de korrigerande åtgärder 
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åtgärder inom den period som avses i 
punkt 1 andra stycket, ska 
marknadskontrollmyndigheterna vidta alla 
lämpliga tillfälliga åtgärder för att 
förbjuda eller begränsa 
tillhandahållandet av maskinprodukten på 
sin nationella marknad, dra tillbaka 
maskinprodukten från den marknaden 
eller återkalla den.

som avses i punkt 1 andra stycket inom 
den angivna tidsperioden eller om den 
bristande överensstämmelse eller den risk 
som avses i punkt 1 kvarstår, ska 
marknadskontrollmyndigheterna se till att 
den berörda maskinprodukten dras 
tillbaka eller återkallas eller att 
tillhandahållandet av den på marknaden 
förbjuds eller begränsas, och att 
allmänheten, kommissionen och de andra 
medlemsstaterna informeras om detta.

Or. en

Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Marknadskontrollmyndigheterna ska 
utan dröjsmål informera kommissionen 
och de andra medlemsstaterna om dessa 
åtgärder.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. den information som avses i punkt 
4 andra stycket ska alla tillgängliga 
uppgifter ingå, särskilt de uppgifter som 
krävs för att kunna identifiera den 
maskinprodukt som inte uppfyller kraven, 
dess ursprung, vilken typ av krav som inte 
uppfylls och som görs gällande, den risk 
maskinprodukten utgör, vilken typ av 
nationell åtgärd som vidtagits och dess 
varaktighet samt den berörda ekonomiska 

5. den information som avses i punkt 
4 ska alla tillgängliga uppgifter ingå, 
särskilt de uppgifter som krävs för att 
kunna identifiera den maskinprodukt som 
inte uppfyller kraven, dess ursprung, vilken 
typ av krav som inte uppfylls och som görs 
gällande, den risk maskinprodukten utgör, 
vilken typ av nationell åtgärd som vidtagits 
och dess varaktighet samt den berörda 
ekonomiska aktörens synpunkter. 



PR\1241657SV.docx 33/53 PE697.614v02-00

SV

aktörens synpunkter. 
Marknadskontrollmyndigheterna ska 
särskilt ange om den bristande 
överensstämmelsen beror på någon av 
följande omständigheter:

Marknadskontrollmyndigheterna ska 
särskilt ange om den bristande 
överensstämmelsen beror på någon av 
följande omständigheter:

Or. en

Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Åtgärden ska anses vara berättigad, 
om ingen medlemsstat eller kommissionen 
gör invändningar inom tre månader efter 
mottagandet av den information som avses 
i punkt 4 andra stycket mot en tillfällig 
åtgärd som har vidtagits av en 
medlemsstat.

7. Åtgärden ska anses vara berättigad, 
om ingen medlemsstat eller kommissionen 
gör invändningar inom tre månader efter 
mottagandet av den information som avses 
i punkt 4 mot en åtgärd som har vidtagits 
av en medlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Artikel 49 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Direktiv 2006/42/EU ska upphöra 
att gälla med verkan från och med den ... 
[30 månader efter dagen för denna 
förordnings ikraftträdande].

2. Direktiv 2006/42/EU ska upphöra 
att gälla med verkan från och med den ... 
[48 månader efter dagen för denna 
förordnings ikraftträdande].

Or. en

Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Artikel 50 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna får inte förrän den 
... [42 månader efter dagen för denna 
förordnings ikraftträdande] förhindra att 
maskiner som släpptes ut på marknaden i 
överensstämmelse med direktiv 
2006/42/EG före den ... [dagen för denna 
förordnings ikraftträdande] tillhandahålls 
på marknaden. Kapitel VI i denna 
förordning ska dock gälla i tillämpliga 
delar för sådana maskiner i stället för 
artikel 11 i det direktivet, inbegripet 
maskiner för vilka ett förfarande redan har 
inletts i enlighet med artikel 11 i direktiv 
2006/42/EG från och med den... [dagen för 
denna förordnings ikraftträdande].

1. Medlemsstaterna får inte förrän den 
... [60 månader efter dagen för denna 
förordnings ikraftträdande] förhindra att 
maskiner som släpptes ut på marknaden i 
överensstämmelse med direktiv 
2006/42/EG före den ... [dagen för denna 
förordnings ikraftträdande] tillhandahålls 
på marknaden. Kapitel VI i denna 
förordning ska dock gälla i tillämpliga 
delar för sådana maskiner i stället för 
artikel 11 i det direktivet, inbegripet 
maskiner för vilka ett förfarande redan har 
inletts i enlighet med artikel 11 i direktiv 
2006/42/EG från och med den... [dagen för 
denna förordnings ikraftträdande].

Or. en

Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Artikel 50 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. EG-typintyg och beslut om 
godkännande som utfärdats i enlighet med 
artikel 14 i direktiv 2006/42/EG ska förbli 
giltiga till och med den ...[42 månader efter 
den dag då denna förordning träder ikraft], 
såvida de inte löper ut före den dagen.

2. EG-typintyg och beslut om 
godkännande som utfärdats i enlighet med 
artikel 14 i direktiv 2006/42/EG ska förbli 
giltiga till och med den ...[60 månader efter 
den dag då denna förordning träder ikraft], 
såvida de inte löper ut före den dagen.

Or. en

Ändringsförslag 60

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den ... [54 månader efter 1. Senast den ... [72 månader efter 
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dagen för denna förordnings 
ikraftträdande] och därefter vart fjärde år 
ska kommissionen överlämna en rapport 
om utvärderingen och översynen av denna 
förordning till Europaparlamentet och 
rådet. Rapporterna ska offentliggöras.

dagen för denna förordnings 
ikraftträdande] och därefter vart fjärde år 
ska kommissionen överlämna en rapport 
om utvärderingen och översynen av denna 
förordning till Europaparlamentet och 
rådet. Rapporterna ska offentliggöras.

Or. en

Ändringsförslag 61

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Det förfarande för bedömning av 
överensstämmelse som är tillämpligt på de 
högriskmaskinprodukter som förtecknas i 
bilaga I.

(b) Det förfarande för bedömning av 
överensstämmelse som är tillämpligt på de 
maskinprodukter med potentiellt hög risk 
som förtecknas i bilaga I.

Or. en

Ändringsförslag 62

Förslag till förordning
Artikel 52 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den ska tillämpas från och med den... [30 
månader efter dagen för denna förordnings 
ikraftträdande].

Den ska tillämpas från och med den... [48 
månader efter dagen för denna förordnings 
ikraftträdande].

Or. en

Ändringsförslag 63

Förslag till förordning
Bilaga I – underrubrik 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

HÖGRISKMASKINPRODUKTER MASKINPRODUKTER MED 
POTENTIELLT HÖG RISK

Or. en

Ändringsförslag 64

Förslag till förordning
Bilaga I – led 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

24. Programvara som säkerställer 
säkerhetsfunktioner, inklusive AI-system.

24. Säkerhetskomponenten för 
programvara som säkerställer 
säkerhetsfunktioner, inklusive för AI-
system.

Or. en

Ändringsförslag 65

Förslag till förordning
Bilaga I – led 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

25. Maskiner som innehåller AI-
system som säkerställer 
säkerhetsfunktioner.

25. AI-system som säkerställer 
säkerhetsfunktioner och är inbyggda i 
maskinen.

Or. en

Ändringsförslag 66

Förslag till förordning
Bilaga III – led 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Maskinprodukttillverkaren eller 1. Maskinprodukttillverkaren ska 
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dennes befullmäktigade representant ska 
säkerställa att en riskbedömning görs för 
att fastställa de hälso- och säkerhetskrav 
som är tillämpliga på maskinen. 
Maskinprodukten ska sedan konstrueras 
och tillverkas på ett sådant sätt att alla 
relevanta risker förebyggs och minimeras, 
med beaktande av resultaten av 
riskbedömningen.

säkerställa att en riskbedömning görs för 
att fastställa de hälso- och säkerhetskrav 
som är tillämpliga på maskinen. 
Maskinprodukten ska sedan konstrueras 
och tillverkas på ett sådant sätt att alla 
relevanta risker förebyggs och minimeras, 
med beaktande av resultaten av 
riskbedömningen.

Or. en

Ändringsförslag 67

Förslag till förordning
Bilaga III – led 1 – stycke 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom den upprepande processen för 
riskbedömningen och riskreduceringen 
enligt första stycket ska tillverkaren eller 
dennes befullmäktigade representant göra 
följande:

Genom den upprepande processen för 
riskbedömningen och riskreduceringen 
enligt första stycket ska tillverkaren göra 
följande:

Or. en

Ändringsförslag 68

Förslag till förordning
Bilaga III – led 1 – stycke 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) eliminera riskkällorna eller minska 
riskerna relaterade till dessa genom 
skyddsåtgärder enligt prioriteringen i punkt 
1.1.2 b.

(f) eliminera riskkällorna eller i 
tillräcklig omfattning minska riskerna 
relaterade till dessa genom skyddsåtgärder 
enligt prioriteringen i punkt 1.1.2 b.

Or. en
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Ändringsförslag 69

Förslag till förordning
Bilaga III – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De skyldigheter som anges i de 
grundläggande hälso- och säkerhetskraven 
gäller bara när maskinprodukten i fråga ger 
upphov till riskkällor vid användning under 
sådana omständigheter som tillverkaren 
eller dennes befullmäktigade representant 
förutsett, eller under sådana onormala 
omständigheter som kan förutses. 
Principerna för integration av säkerheten 
enligt punkt 1.1.2 och skyldigheterna 
rörande märkning av maskinprodukter och 
tillhandahållande av bruksanvisning enligt 
punkterna 1.7.3 och 1.7.4 ska dock gälla 
under alla omständigheter.

2. De skyldigheter som anges i de 
grundläggande hälso- och säkerhetskraven 
gäller bara när maskinprodukten i fråga ger 
upphov till riskkällor vid användning under 
sådana omständigheter som tillverkaren 
förutsett, eller under sådana onormala 
omständigheter som kan förutses. 
Principerna för integration av säkerheten 
enligt punkt 1.1.2 och skyldigheterna 
rörande märkning av maskinprodukter och 
tillhandahållande av bruksanvisning enligt 
punkterna 1.7.3 och 1.7.4 ska dock gälla 
under alla omständigheter.

Or. en

Ändringsförslag 70

Förslag till förordning
Bilaga III – del 1 – led 1.1 – led 1.1.2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) En maskinprodukt ska vara 
konstruerad och tillverkad så att den kan 
fungera på avsett vis och användas, ställas 
in och underhållas utan att medföra risk för 
personer, när dessa uppgifter utförs under 
omständigheter som förutsetts och även 
med beaktande av rimligen förutsebar 
felaktig användning. Syftet med de 
skyddsåtgärder som vidtas ska vara att 
undanröja alla risker under maskinens 
förväntade livslängd, i vilken ingår 
transport, montering, demontering, 
åtgärder för att göra den oanvändbar samt 
skrotning.

(a) En maskinprodukt ska vara 
konstruerad och tillverkad så att den kan 
fungera på avsett vis och användas, ställas 
in och underhållas utan att medföra risk för 
personer, när dessa uppgifter utförs under 
omständigheter och den användning som 
förutsetts och även med beaktande av 
rimligen förutsebar felaktig användning. 
Syftet med de skyddsåtgärder som vidtas 
ska vara att undanröja alla risker under 
maskinens förväntade livscykel, i vilken 
ingår transport, montering, demontering, 
åtgärder för att göra den oanvändbar samt 
skrotning.

Or. en
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Ändringsförslag 71

Förslag till förordning
Bilaga III – del 1 – led 1.1 – led 1.1.2 – led b – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Vid valet av lämpligaste metoder 
ska tillverkaren eller dennes 
befullmäktigade representant tillämpa 
följande principer i nedan angiven ordning:

(b) Vid valet av lämpligaste metoder 
ska tillverkaren tillämpa följande principer 
i nedan angiven ordning:

Or. en

Ändringsförslag 72

Förslag till förordning
Bilaga III – del 1 – led 1.1 – led 1.1.2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Vid konstruktion och tillverkning 
av en maskinprodukt samt vid utarbetande 
av bruksanvisningar till denna ska 
tillverkaren eller dennes befullmäktigade 
representant inte endast beakta den 
avsedda användningen av maskinprodukten 
utan även rimligen förutsebar felaktig 
användning. Maskinprodukten ska vara 
konstruerad och tillverkad så att onormal 
användning förhindras om sådan 
användning ger upphov till risker. I 
förekommande fall ska användaren i 
bruksanvisningen göras uppmärksam på 
sådana olämpliga användningssätt som 
erfarenhetsmässigt kan tänkas uppstå.

(c) Vid konstruktion och tillverkning 
av en maskinprodukt samt vid utarbetande 
av bruksanvisningar till denna ska 
tillverkaren inte endast beakta den avsedda 
användningen av maskinprodukten utan 
även rimligen förutsebar felaktig 
användning. Maskinprodukten ska vara 
konstruerad och tillverkad så att onormal 
användning förhindras om sådan 
användning ger upphov till risker. I 
förekommande fall ska användaren i 
bruksanvisningen göras uppmärksam på 
sådana olämpliga användningssätt som 
erfarenhetsmässigt kan tänkas uppstå.

Or. en

Ändringsförslag 73

Förslag till förordning
Bilaga III – del 1 – led 1.1 – led 1.1.5 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid transport av maskinprodukten 
och/eller dess delar får det inte finnas 
någon möjlighet till plötsliga rörelser eller 
riskkällor som beror på instabilitet så länge 
som maskinprodukten och/eller delar av 
den hanteras enligt bruksanvisningen.

Vid transport av maskinprodukten eller 
dess delar får det inte finnas någon 
möjlighet till plötsliga rörelser eller 
riskkällor som beror på instabilitet så länge 
som maskinprodukten eller delar av den 
hanteras enligt bruksanvisningen.

Or. en

Ändringsförslag 74

Förslag till förordning
Bilaga III – del 1 – led 1.1 – led 1.1.7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En arbetsstation ska vara konstruerad och 
tillverkad så att risker på grund av avgaser 
och/eller syrebrist undviks.

En arbetsstation ska vara konstruerad och 
tillverkad så att risker på grund av avgaser 
eller syrebrist undviks.

Or. en

Ändringsförslag 75

Förslag till förordning
Bilaga III – del 1 – led 1.1 – led 1.1.5 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Arbetsstationen ska i förekommande fall 
vara utrustad med en lämplig hytt, som är 
konstruerad, tillverkad och/eller utrustad 
för att uppfylla ovanstående krav. 
Utgången ska medge snabb evakuering. 
Dessutom ska det om möjligt finnas en 
nödutgång i en annan riktning än den 
ordinarie utgången.

Arbetsstationen ska i förekommande fall 
vara utrustad med en lämplig hytt, som är 
konstruerad, tillverkad eller utrustad för att 
uppfylla ovanstående krav. Utgången ska 
medge snabb evakuering. Dessutom ska 
det om möjligt finnas en nödutgång i en 
annan riktning än den ordinarie utgången.

Or. en
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Ändringsförslag 76

Förslag till förordning
Bilaga III – del 1 – led 1.3 – led 1.3.2 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När risk för brott eller sönderfall kvarstår 
trots de åtgärder som vidtagits, ska de 
berörda delarna vara monterade, belägna 
och/eller skyddade på ett sådant sätt att 
brottstycken inte sprids, så att riskfyllda 
situationer förhindras.

När risk för brott eller sönderfall kvarstår 
trots de åtgärder som vidtagits, ska de 
berörda delarna vara monterade, belägna 
eller skyddade på ett sådant sätt att 
brottstycken inte sprids, så att riskfyllda 
situationer förhindras.

Or. en

Ändringsförslag 77

Förslag till förordning
Bilaga III – del 1 – led 1.5 – led 1.5.1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De säkerhetsmål som anges i direktiv 
2014/35/EU ska gälla för en 
maskinprodukt. Skyldigheterna i fråga om 
bedömning av överensstämmelse och 
utsläppande på marknaden och/eller 
tagande i drift av maskinprodukter i fråga 
om elektriska riskkällor regleras enbart av 
den här förordningen.

De säkerhetsmål som anges i direktiv 
2014/35/EU ska gälla för en 
maskinprodukt. Skyldigheterna i fråga om 
bedömning av överensstämmelse och 
utsläppande på marknaden eller 
ibruktagande av maskinprodukter i fråga 
om elektriska riskkällor regleras enbart av 
den här förordningen.

Or. en

Ändringsförslag 78

Förslag till förordning
Bilaga III – del 1 – led 1.5 – led 1.5.4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fel som kan begås vid montering eller 
återmontering av vissa delar och som kan 
ge upphov till risker ska undanröjas genom 
delarnas konstruktion och tillverkning 

Fel som kan begås vid montering eller 
återmontering av vissa delar och som kan 
ge upphov till risker ska undanröjas genom 
delarnas konstruktion och tillverkning 
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eller, om detta inte är möjligt, genom att 
information anbringas på själva delarna 
och/eller deras höljen. Samma information 
ska ges på rörliga delar och/eller deras 
höljen, när rörelsens riktning måste vara 
känd för att en risk ska kunna undvikas.

eller, om detta inte är möjligt, genom att 
information anbringas på själva delarna 
eller deras höljen. Samma information ska 
ges på rörliga delar eller deras höljen, när 
rörelsens riktning måste vara känd för att 
en risk ska kunna undvikas.

Or. en

Ändringsförslag 79

Förslag till förordning
Bilaga III – del 1 – led 1.7 – led 1.7.4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Undantaget från detta krav är 
underhållsinstruktioner avsedda att 
användas av specialiserad personal som 
anlitas av tillverkaren eller av dennes 
befullmäktigade representant, vilka kan 
avfattas på endast ett av unionens officiella 
språk, som den personalen förstår.

Undantaget från detta krav är 
underhållsinstruktioner avsedda att 
användas av specialiserad personal som 
anlitas av tillverkaren, vilka kan avfattas på 
endast ett av unionens officiella språk, som 
den personalen förstår.

Or. en

Ändringsförslag 80

Förslag till förordning
Bilaga III – del 1 – led 1.7 – led 1.7.4 – stycke 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) se till att bruksanvisningen 
presenteras i ett format som gör det möjligt 
för slutanvändaren att ladda ned 
instruktionerna och spara dem på en 
elektronisk enhet så att de alltid är 
åtkomliga, särskilt när maskinen är sönder. 
Detta krav gäller även en maskinprodukt 
där bruksanvisningen är inbyggd i 
maskinproduktens programvara. Allmänna 
principer för utformningen av 
bruksanvisningen

(c) se till att bruksanvisningen 
presenteras i ett format som gör det möjligt 
för slutanvändaren att ladda ned 
instruktionerna under hela 
maskinproduktens livscykel och spara dem 
på en elektronisk enhet så att de alltid är 
åtkomliga, särskilt när maskinen är sönder. 
Detta krav gäller även en maskinprodukt 
där bruksanvisningen är inbyggd i 
maskinproduktens programvara.
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Or. en

Ändringsförslag 81

Förslag till förordning
Bilaga III – del 1 – led 1.7 – led 1.7.4 – led 1.7.4.2 – led 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) EU-försäkran om 
överensstämmelse eller ett dokument som 
anger innehållet i EU-försäkran om 
överensstämmelse och uppgifter om 
maskinprodukten, men inte nödvändigtvis 
serienummer och underskriften, eller den 
internetadress där EU-försäkran om 
överensstämmelse kan hämtas.

(c) EU-försäkran om 
överensstämmelse eller ett dokument som 
anger innehållet i EU-försäkran om 
överensstämmelse och uppgifter om 
maskinprodukten, men inte nödvändigtvis 
serienummer och underskriften, eller den 
internetadress där EU-försäkran om 
överensstämmelse kan hämtas under hela 
maskinproduktens livscykel.

Or. en

Ändringsförslag 82

Förslag till förordning
Bilaga III – del 2 – led 2.2 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.2 BÄRBARA HANDHÅLLNA 
OCH/ELLER HANDSTYRDA 
MASKINER

2.2 BÄRBARA HANDHÅLLNA 
ELLER HANDSTYRDA MASKINER

Or. en

Ändringsförslag 83

Förslag till förordning
Bilaga III – del 2 – led 2.2 – led 2.2.1– stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bärbara handhållna och/eller handstyrda 
maskiner ska

Bärbara handhållna eller handstyrda 
maskiner ska
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Or. en

Ändringsförslag 84

Förslag till förordning
Bilaga III – del 2 – led 2.2 – led 2.2.1– stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) inte förete någon risk för oavsiktlig 
igångsättning och/eller fortsatt drift efter 
det att operatören har släppt handtagen; 
och likvärdiga åtgärder ska vidtas om detta 
krav inte kan uppfyllas av tekniska skäl,

(c) inte förete någon risk för oavsiktlig 
igångsättning eller fortsatt drift efter det att 
operatören har släppt handtagen; och 
likvärdiga åtgärder ska vidtas om detta 
krav inte kan uppfyllas av tekniska skäl,

Or. en

Ändringsförslag 85

Förslag till förordning
Bilaga III – del 2 – led 2.2 – led 2.2.1– stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) vara försedda med en anordning 
eller ett anslutet avgassystem med 
utsugningsutlopp eller motsvarande system 
för att fånga upp eller minska utsläppen av 
farliga ämnen. Detta krav gäller inte om 
användningen av maskinen skulle leda till 
en ny risk, om maskinens huvudsakliga 
funktion är att spruta farliga ämnen eller i 
fråga om utsläpp från förbränningsmotorer. 
Handtagen på bärbara maskiner ska vara 
konstruerade och tillverkade så att 
maskinerna enkelt kan startas och 
stoppas.

(e) vara försedda med en anordning 
eller ett anslutet avgassystem med 
utsugningsutlopp eller motsvarande system 
för att fånga upp eller minska utsläppen av 
farliga ämnen. Detta krav gäller inte om 
användningen av maskinen skulle leda till 
en ny risk, om maskinens huvudsakliga 
funktion är att spruta farliga ämnen eller i 
fråga om utsläpp från förbränningsmotorer.

Or. en

Ändringsförslag 86

Förslag till förordning
Bilaga III – del 2 – led 2.2 – led 2.2.1– stycke 1 – led f (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Handtagen på bärbara maskiner 
ska vara konstruerade och tillverkade så 
att maskinerna enkelt kan startas och 
stoppas.

Or. en

Ändringsförslag 87

Förslag till förordning
Bilaga III – led 3 – led 3.2 – led 3.2.4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Autonoma mobila maskiner ska ha en 
övervakningsfunktion som är specifik för 
det autonoma läget. Denna funktion ska 
göra det möjligt för operatören att på 
distans ta emot information från 
maskinen. Övervakningsfunktionen ska 
endast tillåta åtgärder för att stoppa och 
starta maskinen på distans. Den ska vara 
utformad och konstruerad så att dessa 
åtgärder är möjliga endast när föraren 
direkt eller indirekt kan se maskinens 
rörelse- och arbetsområde och 
skyddsanordningarna är aktiverade.

Om en övervakningsfunktion behövs som 
en skyddsåtgärd för autonoma mobila 
maskiner ska denna vara specifik för dess 
autonoma drift. Om 
övervakningsfunktionen tillåter 
distansåtgärder från operatörens sida ska 
funktionen vara utformad på ett sådant 
sätt att åtgärden i fråga inte ökar risken.

Or. en

Ändringsförslag 88

Förslag till förordning
Bilaga III – led 3 – led 3.2 – led 3.2.4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den information som föraren får från 
maskinen när kontrollfunktionen är aktiv 
ska göra det möjligt för föraren att få en 
fullständig och korrekt bild av maskinens 
funktion, rörelse och säkra placering 

utgår
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inom dess rörelse- och arbetsområde.

Or. en

Ändringsförslag 89

Förslag till förordning
Bilaga III – led 3 – led 3.2 – led 3.2.4 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna information ska varna föraren om 
att oförutsedda eller farliga situationer 
uppstått eller kommer att uppstå, vilket 
kräver förarens ingripande.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 90

Förslag till förordning
Bilaga III – led 3 – led 3.2 – led 3.2.4 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om kontrollfunktionen inte är aktiv ska 
maskinen inte kunna köras.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 91

Förslag till förordning
Bilaga III – led 4 – led 4.1 – led 4.1.2 – led 4.1.2.3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Maskiner, lyftredskap och deras 
komponenter ska tåla de påfrestningar de 
utsätts för under sin livstid, både under 
användning och i förekommande fall då de 
inte är i drift och under angivna 
installations- och arbetsförhållanden och i 

Maskiner, lyftredskap och deras 
komponenter ska tåla de påfrestningar de 
utsätts för under sin livscykel, både under 
användning och i förekommande fall då de 
inte är i drift och under angivna 
installations- och arbetsförhållanden och i 
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alla tillämpliga konfigurationer, i 
förekommande fall med vederbörlig 
hänsyn tagen till inflytande från 
atmosfäriska faktorer och kraft som utövas 
av personer. Detta krav ska också vara 
uppfyllt under transport, montering och 
demontering.

alla tillämpliga konfigurationer, i 
förekommande fall med vederbörlig 
hänsyn tagen till inflytande från 
atmosfäriska faktorer och kraft som utövas 
av personer. Detta krav ska också vara 
uppfyllt under transport, montering och 
demontering.

Or. en

Ändringsförslag 92

Förslag till förordning
Bilaga IV – del A – stycke 2 – led l

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(l) I förekommande fall, den 
försäkran om inbyggnad för delvis 
fullbordad maskin som anges i bilaga V 
och tillämpliga monteringsanvisningar 
för sådana maskiner.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 93

Förslag till förordning
Bilaga IV – del B – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) En fullständig beskrivning av den 
delvis fullbordade maskinen och dess 
avsedda användning.

(a) En fullständig beskrivning av den 
delvis fullbordade maskinen och dess 
avsedda funktion när den är inbyggd i 
eller sammanfogad med en maskin eller 
annan delvis fullbordad maskin eller 
utrustning.

Or. en
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Ändringsförslag 94

Förslag till förordning
Bilaga IV – del B – stycke 2 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(j) En kopia av 
monteringsanvisningar för den delvis 
fullbordade maskinen som anges i punkt 
1.7.4 i bilaga III.

(j) EU-försäkran om inbyggnad för 
delvis fullbordade maskiner som anges i 
bilaga V och de relevanta 
monteringsanvisningarna för sådana 
maskiner som anges i punkt 1.7.4 i bilaga 
X.

Or. en

Ändringsförslag 95

Förslag till förordning
Bilaga IV – del B – stycke 2 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(k) Vid serietillverkning, 
dokumentation som visar vilka interna 
åtgärder som ska vidtas för att säkerställa 
att den delvis fullbordade maskinen även 
fortsättningsvis överensstämmer med 
tillämpade grundläggande hälso- och 
säkerhetskrav.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 96

Förslag till förordning
Bilaga IX – led 3 – led 3.3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillverkaren eller dennes befullmäktigade 
representant ska meddelas beslutet.

Tillverkaren ska meddelas beslutet.

Or. en
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Ändringsförslag 97

Förslag till förordning
Bilaga IX – led 5 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Märkning om överensstämmelse 
och försäkran om överensstämmelse

5. CE-märkning och EU-försäkran 
om överensstämmelse

Or. en

Ändringsförslag 98

Förslag till förordning
Bilaga IX – led 5 – led 5.1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5.1 Tillverkaren ska anbringa den 
erforderliga märkning om 
överensstämmelse som fastställs i denna 
förordning och, under ansvar av det 
anmälda organ som avses i punkt 3.1, 
organets identifikationsnummer på varje 
enskild produkt som uppfyller de 
tillämpliga kraven i denna förordning.

5.1 Tillverkaren ska anbringa CE-
märkningen på varje enskild 
maskinprodukt som överensstämmer med 
typen enligt beskrivningen i EU-typintyget 
och som uppfyller de tillämpliga kraven i 
denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 99

Förslag till förordning
Bilaga IX – led 5 – led 5.2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5.2 Tillverkaren ska upprätta en 
skriftlig försäkran om överensstämmelse 
för varje maskinprodukt och kunna uppvisa 
den för de nationella myndigheterna under 
en period på tio år efter det att 
maskinprodukten har släppts ut på 
marknaden. I försäkran om 

5.2 Tillverkaren ska upprätta en 
skriftlig EU-försäkran om 
överensstämmelse för varje maskinprodukt 
och kunna uppvisa den för de nationella 
myndigheterna under en period på tio år 
efter det att maskinprodukten har släppts ut 
på marknaden. I EU-försäkran om 
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överensstämmelse ska det anges för vilken 
produktmodell den har upprättats.

överensstämmelse ska det anges för vilken 
produktmodell den har upprättats.

Or. en

Ändringsförslag 100

Förslag till förordning
Bilaga IX – led 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En kopia av försäkran om 
överensstämmelse ska på begäran göras 
tillgänglig för de relevanta myndigheterna.

En kopia av EU-försäkran om 
överensstämmelse ska på begäran göras 
tillgänglig för de relevanta myndigheterna.

Or. en
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MOTIVERING

I maskindirektivet 2006/42/EG fastställs ett regelverk för utsläppande av maskiner på den inre 
marknaden som säkerställer deras fria rörlighet och en hög skyddsnivå för användare och andra 
personer som har att göra med maskinprodukter. 

Den 21 april 2021 lade kommissionen fram ett förslag om att se över maskindirektivet. Den 
föreslagna översynen kom 15 år efter antagandet av maskindirektivet, som gäller för 
närvarande, och avspeglar kommissionens arbetsprogram för 2020 inom prioriteringen ”Ett 
Europa rustat för den digitala tidsåldern”. Kommissionen föreslog samtidigt en ny rättsakt om 
artificiell intelligens, med huvudsyftet att avspegla förändringen i den digitala omställningen 
och effekten av ny teknik på unionens produktsäkerhetslagstiftning. 

Eftersom maskinsektorn är en väsentlig del av den tekniska industrin och en av de industriella 
pelarna i EU:s ekonomi anser föredraganden att det är mycket viktigt att överväga ändringar i 
dess lagstiftningsram med iakttagande av vederbörlig omsorg för att säkerställa en hållbar 
återhämtning från covid-19-krisen samtidigt som innovation och utveckling av nya 
konstruktioner möjliggörs, samt att se till att europeiska tillverkare och formgivare förblir 
konkurrenskraftiga på en global nivå med lika villkor.

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag om en förordning om maskinprodukter och 
söder fullt ut dess anpassning till den nya lagstiftningsramen eftersom den skapar konsekvens 
med andra rättsakter om produktsäkerhet och horisontell transparens. Föredraganden stöder 
även omvandlingen av direktivet till förordning eftersom den underlättar en enhetlig 
tillämpning i alla EU-medlemsstater och därför den fria rörligheten för varor.

I samband med utarbetandet av förslag till betänkande genomförde föredraganden ett brett 
samråd med berörda parter och lyssnade på synpunkter från och behov hos tillverkare, anmälda 
organ och konsumenter, samt diskuterade förslaget med kommissionen.

På grundval av detta föreslår föredraganden följande huvudsakliga ändringar i kommissionens 
förslag.

1. Tillämpningsområde och definitioner

Föredraganden föreslår att tillämpningsområdet förtydligas, särskilt med avseende på 
uteslutandet av motorfordon från förordningen. Föredraganden föreslår dessutom 
förtydliganden av flera definitioner, såsom ”säkerhetskomponent”, ”väsentlig ändring” och 
”tillverkare” samt föreslår nya definitioner av ”maskinprodukt”, ”säkerhetsfunktion”, ”teknisk 
dokumentation” och ”livscykel” för att bidra till en tydligare förståelse av bestämmelserna. 

Eftersom förordningen gäller för ”maskinprodukter” som, enligt kommissionens förslag, även 
omfattar ”delvis fullbordade maskiner” anser föredraganden att det är viktigt att göra en 
tydligare åtskillnad mellan de definitioner som avser ”delvis fullbordade maskiner” och de som 
avser andra kategorier av maskinprodukter.
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Denna åtskillnad bör även göras med avseende på kraven för maskinprodukter i allmänhet och 
de för ”delvis fullbordade maskiner”, samt med avseende på skyldigheterna, däribland 
förfarandena för bedömning (av överensstämmelse), för ekonomiska aktörer. 

2. Högriskmaskinprodukter

Föredraganden föreslår att begreppet ”högriskmaskinprodukter” ersätts med ”maskinprodukter 
med potentiellt hög risk” i hela texten eftersom han anser att maskinprodukter som nuförtiden 
släpps ut på marknaden inte automatiskt utgör en hög risk utan endast under vissa 
omständigheter. 

Dessutom föreslår föredraganden, med hänsyn till kommissionens behörighet att anta 
delegerade akter för att ändra bilaga I med en förteckning över maskinprodukter med potentiellt 
hög risk, att sådana delegerade akter inte bör tillämpas tidigare än 36 månader efter att de trätt 
i kraft, så att tillverkare får tillräckligt med tid på sig att anpassa sin utformning och tillverkning. 

Föredraganden betonade i rapporten att maskinprodukterna bör uppfylla de grundläggande 
hälso- och säkerhetskraven när de släpps ut på marknaden eller tas i bruk.

I bilaga III angav föredraganden slutligen att fjärrstyrningen för övervakningsfunktionen för 
autonoma verksamheter endast bör införas som ett alternativ för att säkerställa att fjärråtgärder 
inte höjer risknivån.

3. Bedömning av överensstämmelse för maskinprodukter med potentiellt hög risk

Föredraganden föreslår att möjligheten för tillverkare att även använda förfarandet för intern 
tillverkningskontroll (modul A) som anges i bilaga VI för maskinprodukter med potentiellt hög 
risk behålls, eftersom han inte är övertygad om att det finns tillräckligt med argument för att ta 
bort denna möjlighet, samtidigt som hänsyn tas till såväl maskinprodukters säkerhet som 
maskinsektorns konkurrenskraft och flexibilitet när det gäller innovation. Det är dessutom 
särskilt viktigt för små och medelstora företag att möjligheten att använda sig av förfarandet för 
intern tillverkningskontroll bibehålls. 

Föredraganden anser dessutom att tillverkarnas representanter inte bör ha mandat att säkerställa 
bedömningar av överensstämmelse för maskinprodukter eller ansvara för utarbetande av 
teknisk dokumentation. Tillverkaren bör vara ensamt ansvarig för dessa uppgifter, i linje med 
bestämmelserna i den nya lagstiftningsramen.

4. Kommissionens behörighet att anta tekniska specifikationer

Med hänsyn till kommissionens förslag om att i undantagsfall kunna anta genomförandeakter 
om fastställande av tekniska specifikationer för de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i 
avsaknad av harmoniserade standarder föreslår föredraganden att sådana tekniska 
specifikationer inte ska gälla om harmoniserade standarder tas fram i framtiden. Föredraganden 
anser även att tekniska specifikationer skulle kunna utarbetas av kommissionen endast om de 
europeiska standardiseringsorganisationerna inte tillhandahåller harmoniserade standarder tre 
år efter standardiseringsbegäran.
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5. Dokumentation

All relevant teknisk dokumentation samt alla relevanta monteringsanvisningar och försäkringar 
bör tillhandahållas i digitalt format eller pappersformat och, om de tillhandahålls digitalt, vara 
tillgängliga under hela maskinproduktens livscykel.

6. Marknadskontroll

Föredraganden förtydligar rättigheterna för medlemsstaternas marknadskontrollmyndigheter 
och de ekonomiska aktörernas skyldigheter ifall en maskinprodukt inte uppfyller kraven i denna 
förordning eller utgör en risk. I och med detta strävar han efter att anpassa bestämmelserna om 
marknadskontroll till förordning (EU) 2019/1020 om marknadskontroll.

7. Tidsfrister och övergångsbestämmelser

Föredraganden föreslår att tidsfristen för upphävandet av direktiv 2006/42/EG förlängs från 30 
till 48 månader efter den nya förordningens ikraftträdandedatum. I linje med detta har även 
övergångsperioden förlängts från 42 till 60 månader och tidsfristen för kommissionen att lägga 
fram sin första rapport om utvärderingen av förordningen från 54 till 72 månader. 
Tillämpningsdatumet för förordningen sköts slutligen upp från 30 till 48 månader efter sitt 
ikraftträdande.


