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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dalībvalstu tiesību 
aktu saskaņošanu attiecībā uz radioiekārtu pieejamību tirgū
(COM(2012)0584 – C7-0333/2012 – 2012/0283(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2012)0584),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, 
saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0333/2012),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2013. gada 13. februāra 
atzinumu1,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu (A7-0316/2013),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1
Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Kad iekārtas pārraida radioviļņus, lai 
veiktu savu uzdevumu, tiek sistemātiski 
izmantots radiofrekvenču spektrs. Lai
nodrošinātu radiofrekvenču spektra efektīvu 
izmantošanu un izvairītos no nevēlamiem 
traucējumiem, šādām iekārtām būtu jābūt šīs 
direktīvas darbības jomā neatkarīgi no tā, vai 
tās var nodrošināt komunikāciju vai ne.

(6) Kad iekārtas izstaro vai uztver radioviļņus, 
lai veiktu savu uzdevumu, tiek sistemātiski 
izmantots radiofrekvenču spektrs. Lai gan 
dažiem produktiem jau pēc to uzbūves ir 
paredzēts izmantot magnētisko vai elektrisko 
lauku, lai tie varētu pildīt savu funkciju, tie 
nepārraida komunikāciju un tādējādi šādi 
lauki neizplatās līdzīgi radioviļņiem. Tāpēc 
šādas iekārtas būtu jāizslēdz no šīs direktīvas 
darbības jomas.

                                               
1 Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
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Pamatojums

Atbilstīgi ierosinātās direktīvas 2. panta 1. punkta 1) apakšpunkta grozījumam.

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Pieredze liecina, ka saistībā ar dažiem 
produktiem ir grūti noteikt, vai tie ir 
Direktīvas 1999/5/EK darbības jomā. Jo 
īpaši produktiem, kas ir radušies tehnikas 
progresa rezultātā un kurus ir grūti 
klasificēt, ir jānosaka kategorijas, kuras 
ietilpst un kuras neietilpst radioiekārtu 
definīcijā. Lai papildinātu vai grozītu 
dažus nebūtiskus šīs direktīvas elementus, 
Komisija būtu jāpilnvaro pieņemt aktus 
saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu attiecībā 
uz II pielikuma grozījumiem, lai to 
pielāgotu tehnikas attīstībai.

svītrots

Pamatojums

Atbilstīgi ierosinātās direktīvas 2. panta 3. punkta grozījumam.

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Šī direktīva būtu jāpiemēro visa veida 
piegādei, tostarp tālpārdošanai.

Pamatojums

Formulējums ir saskaņā ar jauno tiesiskā regulējuma pielāgošanas tiesību aktu kopumu.
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Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai gan uztvērēji paši par sevi nerada 
nevēlamus traucējumus, uztveršanas 
veiktspējai ir arvien lielāka nozīme 
radiofrekvenču spektra efektīvā 
izmantošanā, paaugstinot uztvērēju 
pretestību pret traucējumiem un 
nevēlamiem signāliem saskaņā ar 
Direktīvas 2004/108/EK pamatprasībām.

(11) Lai gan uztvērēji paši par sevi nerada 
nevēlamus traucējumus, uztveršanas 
veiktspējai ir arvien lielāka nozīme 
radiofrekvenču spektra efektīvā 
izmantošanā, paaugstinot uztvērēju 
pretestību pret traucējumiem un 
nevēlamiem signāliem saskaņā ar 
attiecīgajām Savienības saskaņošanas
tiesību aktu pamatprasībām.

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Uz “tikai uztveršanas” iekārtu 
uztveršanas veiktspēju attiecas Direktīvas 
2004/108/EK pamatprasības, jo īpaši 
attiecībā uz nevēlamiem signāliem, 
efektīvi izmantojot kopīgas vai blakus 
esošas frekvenču joslas; tādējādi šādas 
iekārtas nav jāietver šīs direktīvas 
darbības jomā.

svītrots

Pamatojums

Atbilstīgi ierosinātās direktīvas 2. panta 1. punkta 1) apakšpunkta grozījumam.

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Dažos gadījumos, izmantojot tīklus,
var būt nepieciešama mijiedarbība ar citām 

(13) Dažos gadījumos, izmantojot tīklus, ir
nepieciešama mijiedarbība ar citām 
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radioiekārtām un savienojums ar attiecīga 
tipa saskarpunktiem visā Savienībā.
Savietojamība starp radioiekārtām un 
palīgierīcēm, piemēram, lādētājiem, var 
vienkāršot radioiekārtu izmantošanu un 
mazināt nevajadzīgos atkritumus.

radioiekārtām un savienojums ar attiecīga 
tipa saskarpunktiem visā Savienībā.
Savietojamība starp radioiekārtām un 
palīgierīcēm, piemēram, lādētājiem,
vienkāršo radioiekārtu izmantošanu un 
mazina nevajadzīgos atkritumus un 
izmaksas. Tādēļ būtu vēlams atjaunot 
centienus izstrādāt universālu lādētāju 
konkrētām radioiekārtu kategorijām, jo 
tas nodrošinātu ievērojamu labumu it 
īpaši patērētājiem un citiem 
galalietotājiem. Jo sevišķi mobilajiem 
telefoniem, kas laisti tirgū vai darīti 
pieejami tirgū, vajadzētu būt 
savietojamiem ar vienu universālu 
lādētāju, kas nodrošina sadarbspēju.

Pamatojums

Mobilo telefonu, viedtālruņu, planšetdatoru, digitālo fotokameru, mūzikas atskaņotāju un citu 
līdzīgu ierīču lādētāju nesaderība ir liela neērtība patērētājiem un citiem gala lietotājiem, kā 
arī ievērojama vides problēma. Tādēļ universāls lādētājs sniegtu nozīmīgu labumu, jo īpaši 
patērētājiem.

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Prasība reģistrēt centralizētajā 
datubāzē radioiekārtas, kas laižamas 
tirgū, var uzlabot tirgus uzraudzības 
iedarbīgumu un efektivitāti, un tādējādi 
lielā mērā sekmēt atbilstību direktīvai. 
Šāda prasība ietver papildu slogu 
uzņēmējiem, un tādējādi tā būtu jāievieš 
tikai attiecībā uz tām radioiekārtu 
kategorijām, saistībā ar kurām nav 
panākts augsts atbilstības līmenis. Lai 
papildinātu vai grozītu dažus nebūtiskus 
šīs direktīvas elementus, Komisija būtu 
jāpilnvaro pieņemt aktus saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
290. pantu attiecībā uz radioiekārtu 
attiecīgo kategoriju noteikšanu, kas 

svītrots
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reģistrējamas centralizētajā datubāzē, 
pamatojoties uz informāciju par 
atbilstību, kuru sniegušas dalībvalstis, un 
attiecībā uz reģistrējamās informācijas 
sniegšanu, noteikumiem, kas piemērojami 
reģistrēšanai un reģistrācijas numuru 
uzlikšanai. 

Pamatojums

Saskaņā ar ierosinātās direktīvas 5. panta grozījumu.

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
27.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27a) Lai atvieglotu uzņēmēju, tirgus 
uzraudzības iestāžu un patērētāju saziņu, 
dalībvalstīm būtu jāmudina uzņēmēji 
papildus pasta adresei norādīt arī tīmekļa 
vietnes adresi.

Pamatojums

Lai veicinātu uzņēmēju, tirgus uzraudzības iestāžu un patērētāju raitu saziņu, ir svarīgi 
paredzēt pasta adresei alternatīvus risinājumus. Formulējums ir saskaņā arī ar jauno tiesiskā 
regulējuma pielāgošanas tiesību aktu kopumu.

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
35.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35a) Glabājot informāciju, kas šajā 
direktīvā prasīta citu uzņēmēju 
identifikācijai, nevajadzētu prasīt, lai 
uzņēmēji šādu informāciju atjaunina par 
citiem uzņēmējiem, kuri tiem ir 
piegādājuši radioiekārtas vai kuriem tie ir 
piegādājuši radioiekārtas.
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Pamatojums

Formulējums ir saskaņā ar jauno tiesiskā regulējuma pielāgošanas tiesību aktu kopumu.

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Šajā direktīvā būtu jānosaka vienīgi 
pamatprasības. Lai būtu vieglāk novērtēt 
atbilstību minētajām prasībām, jāparedz 
pieņēmums par to radioiekārtu atbilstību, 
kuras atbilst saskaņotajiem standartiem, 
kuri pieņemti saskaņā ar Regulu (ES) 
Nr. [../..] [par Eiropas standartizāciju] ar 
mērķi formulēt sīki izstrādātas šo prasību 
tehniskās specifikācijas.

(37) Šajā direktīvā būtu jānosaka vienīgi 
pamatprasības. Lai būtu vieglāk novērtēt 
atbilstību minētajām prasībām, jāparedz 
pieņēmums par to radioiekārtu atbilstību, 
kuras atbilst saskaņotajiem standartiem, 
kuri pieņemti saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 
Nr. 1025/20121 ar mērķi formulēt sīki 
izstrādātas šo prasību tehniskās 
specifikācijas.

_____________
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2012. gada 25. oktobra Regula (ES) 
Nr. 1025/2012 par Eiropas standartizāciju 
(OV L 316, 14.11.2012., 12. lpp.).

Pamatojums

Tā kā regula par Eiropas standartizāciju ir publicēta Oficiālajā Vēstnesī, uz to ir jāatsaucas 
tekstā.

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) Regula (ES) Nr. [../..] [par Eiropas 
standartizāciju] paredz procedūru, kā celt 
iebildumus pret saskaņotajiem standartiem, 
ja minētie standarti tikai daļēji atbilst šīs 
direktīvas prasībām. 

(38) Regula (ES) Nr. 1025/2012 paredz 
procedūru, kā celt iebildumus pret 
saskaņotajiem standartiem, ja minētie 
standarti tikai daļēji atbilst šīs direktīvas 
prasībām. 
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Pamatojums

Tā kā regula par Eiropas standartizāciju ir publicēta Oficiālajā Vēstnesī, uz to ir jāatsaucas 
tekstā.

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
40.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(40a) Lai nodrošinātu efektīvu piekļuvi 
informācijai tirgus uzraudzības nolūkiem, 
informācijai, kas vajadzīga, lai noteiktu 
visus piemērojamos Savienības aktus, 
vajadzētu būt pieejamai vienotā ES 
atbilstības deklarācijā. Lai samazinātu 
uzņēmēju administratīvo slogu, minētā 
vienotā ES atbilstības deklarācija var būt 
dokumentācija, kurā iekļautas atbilstīgas 
atsevišķās atbilstības deklarācijas.

Pamatojums

Saskaņā ar ierosinātās direktīvas 18. panta 3. punktu. Turklāt formulējums ir saskaņā ar 
jauno tiesiskā regulējuma pielāgošanas tiesību aktu kopumu.

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
55. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(55) Direktīvā 1999/5/EK jau ir paredzēta 
drošības procedūra, kuru izmanto tikai tad, 
ja dalībvalstis nepiekrīt pasākumiem, ko 
veikusi kāda dalībvalsts. Lai uzlabotu 
pārredzamību un samazinātu procedūras 
laiku, jāuzlabo esošā drošības klauzulas
procedūra, lai to efektivizētu un lai tajā 
izmantotu dalībvalstīm pieejamās 
zināšanas.

(55) Direktīvā 1999/5/EK jau ir paredzēta 
drošības procedūra, kuru izmanto tikai tad, 
ja dalībvalstis nepiekrīt pasākumiem, ko 
veikusi kāda dalībvalsts. Lai uzlabotu 
pārredzamību un samazinātu procedūras 
laiku, jāuzlabo esošā drošības procedūra, 
lai to efektivizētu un lai tajā izmantotu 
dalībvalstīm pieejamās zināšanas.
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Pamatojums

Formulējums ir saskaņā ar jauno tiesiskā regulējuma pielāgošanas tiesību aktu kopumu.

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
60. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(60) Dalībvalstīm būtu jāparedz noteikumi 
par sankcijām, ko piemēro saskaņā ar šo 
direktīvu pieņemto valsts noteikumu 
pārkāpumu gadījumos, un būtu jānodrošina 
šo sankciju īstenošana. Sankcijām 
vajadzētu būt efektīvām, samērīgām un 
preventīvām.

(60) Dalībvalstīm būtu jāparedz noteikumi 
par sankcijām, ko piemēro saskaņā ar šo 
direktīvu pieņemto valsts noteikumu 
pārkāpumu gadījumos, un būtu jānodrošina 
šo noteikumu piemērošana. Sankcijām 
vajadzētu būt efektīvām, samērīgām un 
preventīvām.

Pamatojums

Izmantotais jēdziens jāpielāgo ierosinātās direktīvas 46. pantā izmantotajam jēdzienam. 
Formulējums ir saskaņā arī ar jauno tiesiskā regulējuma pielāgošanas tiesību aktu kopumu.

Grozījums Nr. 15
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Izņemot gadījumus saskaņā ar šīs 
direktīvas 3. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu, radioiekārtas, kuras ir šīs 
direktīvas darbības jomā, nav Direktīvas 
2006/95/EK darbības jomā.

4. Izņemot gadījumus saskaņā ar šīs 
direktīvas 3. panta 1. punkta a) un 
b) apakšpunktu, radioiekārtas, kuras ir šīs 
direktīvas darbības jomā, nav Direktīvas 
2004/108/EK un Direktīvas 2006/95/EK 
darbības jomā.

Pamatojums

Tā kā ierosinātās direktīvas 9. apsvērums paredz, ka, lai izvairītos no to noteikumu 
dubultošanas, izņemot būtiskas prasības, Direktīva 2004/108/EK nebūtu jāattiecina uz 
radioiekārtām, kas jāmin attiecīgajā pantā.
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Grozījums Nr. 16
Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) “radioiekārta” ir produkts, kas, lai 
veiktu savu uzdevumu, ar nolūku pārraida 
radioviļņus, vai produkts, kuram, lai veiktu 
savu uzdevumu, ir nepieciešama 
palīgierīce, piemēram, antena, lai pārraidītu 
radioviļņus.

(1) “radioiekārta” ir produkts, kas ar 
nolūku pārraida vai uztver komunikācijas 
radioviļņus, vai produkts, kuram, lai veiktu 
savu uzdevumu, ir nepieciešama 
palīgierīce, piemēram, antena, lai pārraidītu 
vai uztvertu komunikācijas radioviļņus.

Pamatojums

Tirgū jau ir daudzi produkti, kuri ierobežotā mērā izmanto elektromagnētiskos viļņus, bet ne 
komunikācijai, un attiecībā uz tiem nav novērotas nekādas sistemātiskas problēmas, kā arī tie 
ir pietiekami regulēti ar Zemsprieguma direktīvu (LVD) un Elektromagnētiskās 
savietojamības direktīvu (EMCD), tādēļ nav samērīgi ierosinātās direktīvas darbības jomā 
iekļaut šādas iekārtas. Turklāt, kā arī ņemot vērā to, ka radiofrekvenču spektrs ir ierobežots 
resurss, ir svarīgi nodrošināt tā efektīvu izmantošanu, tāpēc ierosinātā direktīva ir jāattiecina 
uz iekārtām, kas spēj uztvert radioviļņus.

Grozījums Nr. 17
Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 5. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) “nevēlami traucējumi” ir nevēlami 
traucējumi kā noteikts Eiropas Parlamenta 
un Padomes Direktīvā 2002/21/EK.

(5) “nevēlami traucējumi” ir nevēlami 
traucējumi kā noteikts Eiropas Parlamenta 
un Padomes Direktīvas 2002/21/EK 
2. pantā.

Pamatojums

Lai nodrošinātu juridisko noteiktību, ir precizēta atsauce.

Grozījums Nr. 18
Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 7.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) „nodošana ekspluatācijā” ir pirmā 
reize, kad galalietotājs radioiekārtu 
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izmanto Savienībā. Ja produkts tiek 
nodots ekspluatācijā darba vietā, par 
galalietotāju uzskata darba devēju.

Pamatojums

Tā kā jēdziens „nodošana ekspluatācijā” ir lietots visā tekstā (piemēram, ierosinātās 
direktīvas 10. panta 1. punktā, 7. un 48. pantā), ir pareizi iekļaut arī šā jēdziena definīciju.

Grozījums Nr. 19

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 14. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) “saskaņotais standarts” ir saskaņotais 
standarts, kas definēts 2. panta 1. punkta 
c) apakšpunktā Regulā (ES) Nr. [../..] [par 
Eiropas standartizāciju];;

(14) “saskaņotais standarts” ir saskaņotais 
standarts, kā tas definēts Regulas (ES) 
Nr. 1025/2012 2. panta 1. punkta 
c) apakšpunktā;

Pamatojums

Tā kā regula par Eiropas standartizāciju ir publicēta Oficiālajā Vēstnesī, uz to ir jāatsaucas 
tekstā.

Grozījums Nr. 20

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 15. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) “akreditācija” ir akreditācija, kā 
definēts Regulā (EK) Nr. 765/2008;

(15) “akreditācija” ir akreditācija, kā tā 
definēta Regulas (EK) Nr. 765/2008 
2. pantā;

Pamatojums

Lai nodrošinātu juridisko noteiktību, ir precizēta atsauce.

Grozījums Nr. 21
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Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 16. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) “valsts akreditācijas struktūra” ir 
valsts akreditācijas struktūra, kā definēts 
Regulā (EK) Nr. 765/2008;

(16) “valsts akreditācijas struktūra” ir 
valsts akreditācijas struktūra, kā tā definēta 
Regulas (EK) Nr. 765/2008 2. pantā;

Pamatojums

Lai nodrošinātu juridisko noteiktību, ir precizēta atsauce.

Grozījums Nr. 22

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 17. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) “atbilstības novērtēšana” ir process, 
kurā demonstrē, vai ir ievērotas 
pamatprasības, kuras attiecas uz 
radioiekārtām;

(17) “atbilstības novērtēšana” ir process, 
kurā demonstrē, vai ir ievērotas šīs 
direktīvas pamatprasības, kuras attiecas uz 
radioiekārtām;

Pamatojums
Lai nodrošinātu juridisko noteiktību, ir precīzi jāmin galvenās prasības. Formulējums ir 
saskaņā arī ar jauno tiesiskā regulējuma pielāgošanas tiesību aktu kopumu.

Grozījums Nr. 23

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 19. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) “atsaukšana” ir ikviens pasākums, 
kura mērķis ir saņemt atpakaļ 
radioiekārtas, kas jau ir bijušas pieejamas 
lietotājam;

(19) “atsaukšana” ir ikviens pasākums, 
kura mērķis ir saņemt atpakaļ 
radioiekārtas, kas jau ir bijušas pieejamas 
galalietotājam;

Pamatojums

Termins pielāgots tam, kas izmantots Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija 
Lēmumā Nr. 768/2008/EK par produktu tirdzniecības vienotu sistēmu un ar ko atceļ Padomes 
Lēmumu 93/465/EEK.
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Grozījums Nr. 24
Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punkta 1. daļas nolūkos 
produktus, kas uzskaitīti II pielikuma 
1. punktā, uzskata par radioiekārtām, bet 
produktus, kas uzskaitīti II pielikuma 
2. punktā, neuzskata par radioiekārtām. 

svītrots

Pamatojums

Tā kā ierosinātās direktīvas 2. panta 1. punkta 1) apakšpunkta grozījums paredz izmaiņas 
attiecībā uz radioiekārtām, kuras spēj nodrošināt komunikāciju, definīcijas ierobežojumiem, 
ierosinātās direktīvas II pielikums ir novecojis. Attiecīgi arī 2. panta 2. punkts ir novecojis.

Grozījums Nr. 25
Direktīvas priekšlikums
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 45. pantu, 
grozot II pielikumu, lai to pielāgotu 
tehnikas attīstībai.

svītrots

Pamatojums

Tā kā ierosinātās direktīvas 2. panta 1. punkta 1) apakšpunkta grozījums paredz izmaiņas 
attiecībā uz radioiekārtām, kuras spēj nodrošināt komunikāciju, definīcijas ierobežojumiem, 
ierosinātās direktīvas II pielikums ir novecojis. Attiecīgi arī 2. panta 3. punkts ir novecojis.

Grozījums Nr. 26

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) elektromagnētiskās savietojamības (b) elektromagnētiskās savietojamības 
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aizsardzība, kā izklāstīts Direktīvā 
2004/108/EK, ieskaitot konkrētus noturības 
līmeņus, kā rezultātā tiek nodrošināti
kopīgo vai blakus esošo frekvenču joslu
efektīvas izmantošanas uzlabojumi.

aizsardzība, kā izklāstīts Direktīvā 
2004/108/EK, ieskaitot konkrētus noturības 
līmeņus, kā rezultātā vienmēr tiek pieļauta
kopīgo vai blakus esošo frekvenču joslu
efektīva darbība atbilstoši paredzētajam 
uzdevumam.

Pamatojums

Teksta precizējums, ņemot vērā panta nolūku: Noturības līmenis pieļauj darbību atbilstoši 
paredzētajam uzdevumam, neatkarīgi no agrākās darbības, kas, iespējams, neatbilda 
paredzētajam uzdevumam.

Grozījums Nr. 27
Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Radioiekārtu konstruē tā, lai tās 
pārraidītie signāli efektīvi izmantotu 
zemes/visuma radiofrekvenču spektru, kas 
atvēlēts radiosakariem, un orbītu resursus, 
izvairoties no nevēlamiem traucējumiem. 
Šo prasību izpilda tikai tās radioiekārtas, 
kas var tikt ekspluatētas vismaz vienā 
dalībvalstī, nepārkāpjot piemērojamās 
prasības par radiofrekvenču spektra 
izmantošanu.

2. Radioiekārtu konstruē tā, lai tā efektīvi 
izmantotu zemes/visuma radiofrekvenču 
spektru, kas atvēlēts radiosakariem, un 
orbītu resursus, izvairoties no nevēlamiem 
traucējumiem. Šo prasību izpilda tikai tās 
radioiekārtas, kas var tikt ekspluatētas 
vismaz vienā dalībvalstī, nepārkāpjot 
piemērojamās prasības par radiofrekvenču 
spektra izmantošanu.

Pamatojums

Tā kā ierosinātās direktīvas 2. panta 1. punkta 1) apakšpunkta grozījums paredz izmaiņas 
attiecībā uz radioiekārtu, kuras spēj uztvert radioviļņus, definīcijas paplašinājumu, ir 
nepieciešamas attiecīgas izmaiņas 3. panta 2. punktā.

Grozījums Nr. 28

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) radioiekārtas mijiedarbojas ar 
palīgierīcēm un/vai mijiedarbojas caur 

(a) radioiekārtas mijiedarbojas ar 
palīgierīcēm, īpaši lādētājiem, un/vai 
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tīkliem ar citām radioiekārtām, un/vai tās 
var savienot ar attiecīga tipa 
saskarpunktiem visā Savienībā;

mijiedarbojas caur tīkliem ar citām 
radioiekārtām, un/vai tās var savienot ar 
attiecīga tipa saskarpunktiem visā 
Savienībā;

Grozījums Nr. 29

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – 1. daļa – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) radioiekārtas un jo īpaši mobilie 
telefoni tiek padarīti savietojami ar vienu 
universālu lādētāju. 

Grozījums Nr. 30

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3a. Ja būtiskas prasības attiecībā uz 
radioiekārtām pilnībā vai daļēji tiek 
noteiktas specifiskākā Savienības tiesību 
aktā, šo direktīvu nepiemēro vai neturpina 
piemērot attiecībā uz šo radioiekārtu 
aprīkojumu, sākot no šāda Savienības 
tiesību akta piemērošanas datuma.

Grozījums Nr. 31

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 45. pantu, konkretizējot, 
uz kurām radioiekārtu kategorijām vai 
klasēm attiecas atsevišķas 1. apakšpunkta

2. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 45. pantu, konkretizējot, 
uz kurām radioiekārtu kategorijām vai 
klasēm attiecas atsevišķa šī panta
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prasība, kā arī vajadzīgo informāciju un 
operatīvos noteikumus informācijas 
sniegšanai par atbilstību.

1. punktā noteikta prasība, kā arī 
vajadzīgo informāciju par atbilstību un 
operatīvos noteikumus informācijas par 
atbilstību sniegšanai.

Pamatojums

Tiesību aktā būtu skaidri jānorāda, kāda informācija būtu jāsniedz, citādi tas varētu radīt 
uzņēmējiem būtisku apgrūtinājumu.

Grozījums Nr. 32

Direktīvas priekšlikums
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. pants svītrots 
Radioiekārtu reģistrēšana noteiktās 

kategorijās
1. No [date - four years after the date of 
entry into force of the Directive] ražotāji 
reģistrē radioiekārtu tipus to iekārtu 
kategorijās, kuru atbilstības līmenis 
3. panta pamatprasībām ir zems , 
centralizētajā datubāzē, kas minēta 
3. punktā, pirms minēto kategoriju 
radioiekārtas tiek laistas tirgū. Komisija 
piešķir katram tipam reģistrācijas 
numuru, kuru ražotāji uzliek tirgū 
laistajām radioiekārtām.
2. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 45. pantu, 
konkretizējot, uz kurām radioiekārtu 
kategorijām attiecas 1. apakšpunkta 
prasība, ņemot vērā to informāciju par 
iekārtu atbilstību, ko saskaņā ar 47. panta 
1. punktu sniegušas dalībvalstis, kā arī 
reģistrējamo informāciju un operatīvos 
noteikumus reģistrēšanai un operatīvos 
noteikumus reģistrācijas numura 
uzlikšanai uz radioiekārtas. 
3. Komisija dara pieejamu centralizēto 
sistēmu, kura ražotājiem nodrošina 
iespēju reģistrēt vajadzīgo informāciju 
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Pamatojums

Pienākums reģistrēt radioiekārtu varētu radīt nesamērīgu slogu likumīgiem uzņēmējiem, jo 
īpaši MVU, turpretim šādas reģistrācijas sistēmas priekšrocības nav pietiekami pierādītas. 
Turklāt šāda sistēma potenciāli rada konfidencialitātes jautājumus. Kā arī attiecīgie 
noteikumi par izsekojamību, kas iekļauti ierosinātajā direktīvā, šķiet, ir pietiekams līdzeklis, 
lai nodrošinātu efektīvu un lietderīgu tirgus uzraudzību.

Grozījums Nr. 33

Direktīvas priekšlikums
6. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Laišana tirgū Darīt pieejamu tirgū

Pamatojums

Lai pilnībā atspoguļotu ierosinātās direktīvas 6. panta saturu.

Grozījums Nr. 34

Direktīvas priekšlikums
7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis ļauj nodot ekspluatācijā un 
lietot paredzētajam nolūkam radioiekārtas, 
ja tās atbilst šai direktīvai. Neskarot to 
pienākumus saskaņā ar Lēmumu 
Nr. 676/2002/EK un nosacījumus, kas 
izvirzīti saistībā ar atļaujām radiofrekvenču 
izmantošanai saskaņā ar Savienības tiesību 
aktiem, jo īpaši saskaņā ar Direktīvas 
2002/21/EK 9. panta 3. un 4. punktu, 
dalībvalstis var ieviest papildu prasības 
radioiekārtu nodošanai ekspluatācijā/un vai 
lietošanai vienīgi tādu iemeslu dēļ, kas 
saistīti ar efektīvu radiofrekvenču spektra 
izmantošanu, izvairīšanos no nevēlamiem 
traucējumiem vai jautājumiem, kas saistīti 
ar sabiedrības veselību.

Dalībvalstis ļauj nodot ekspluatācijā un 
lietot paredzētajam nolūkam radioiekārtas, 
ja tās atbilst šai direktīvai. Neskarot to 
pienākumus saskaņā ar Lēmumu 
Nr. 676/2002/EK un nosacījumus, kas 
izvirzīti saistībā ar atļaujām radiofrekvenču 
izmantošanai saskaņā ar Savienības tiesību 
aktiem, jo īpaši saskaņā ar Direktīvas 
2002/21/EK 9. panta 3. un 4. punktu, 
dalībvalstis var ieviest papildu prasības 
radioiekārtu nodošanai ekspluatācijā/un vai 
lietošanai vienīgi tādu iemeslu dēļ, kas 
saistīti ar efektīvu radiofrekvenču spektra 
izmantošanu, izvairīšanos no nevēlamiem 
traucējumiem, izvairīšanos no 
elektromagnētiskiem traucējumiem vai 
jautājumiem, kas saistīti ar sabiedrības 
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veselību.

Pamatojums

Dalībvalstīm būtu jāspēj izvirzīt papildu prasības arī elektromagnētisku traucējumu 
gadījumos.

Grozījums Nr. 35

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis neaizliedz, neierobežo un 
netraucē šīs direktīvas prasībām atbilstīgu 
radioiekārtu laišanu tirgū savā teritorijā 
tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar šajā 
direktīvā aptvertajiem aspektiem. 

1. Dalībvalstis neaizliedz, neierobežo un 
netraucē šīs direktīvas prasībām atbilstīgu 
radioiekārtu pieejamību tirgū savā 
teritorijā tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar 
šajā direktīvā aptvertajiem aspektiem. 

Pamatojums

Lai nodrošinātu juridisko noteiktību.

Grozījums Nr. 36

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis neliek nekādus šķēršļus šīs 
direktīvas prasībām neatbilstīgu 
radioiekārtu demonstrēšanai tirdzniecības 
izstādēs, izstādēs, skatēs un līdzīgos 
pasākumos, ja labi redzama zīme skaidri 
norāda, ka šādas radioiekārtas nevar laist 
tirgū vai izmantot, kamēr tās neatbilst šīs 
direktīvas prasībām.

2. Dalībvalstis neliek nekādus šķēršļus šīs 
direktīvas prasībām neatbilstīgu 
radioiekārtu izrādīšanai un demonstrēšanai 
tirdzniecības izstādēs, izstādēs, skatēs un 
līdzīgos pasākumos, ja labi redzama zīme 
skaidri norāda, ka šādas radioiekārtas nevar 
tikt darītas pieejamas tirgū, lietotas vai 
izmantotas, kamēr tās neatbilst šai 
direktīvai. Šāda izrādīšana un 
demonstrēšana var notikt tikai tad, ja ir 
veikti attiecīgi pasākumi, lai izvairītos no 
kaitīgiem un elektromagnētiskiem 
radiofrekvenču spektra traucējumiem.
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Pamatojums

Formulējums ir saskaņā ar jauno tiesiskā regulējuma pielāgošanas tiesību aktu kopumu.

Grozījums Nr. 37

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ražotāji nodrošina, lai būtu procedūras, kā 
nodrošināt pastāvīgu atbilstību sērijveida 
ražošanā. Pienācīgi ņem vērā radioiekārtu 
projekta vai raksturlielumu izmaiņas, kā arī
izmaiņas saskaņotajos standartos vai 
tehniskajās specifikācijās, uz kurām 
izdarīta atsauce, deklarējot radioiekārtu 
atbilstību.

Ražotāji nodrošina, lai būtu procedūras, kā 
sērijveida ražošanā nodrošināt pastāvīgu 
atbilstību šai direktīvai. Pienācīgi ņem vērā 
radioiekārtu projekta vai raksturlielumu 
izmaiņas, kā arī izmaiņas saskaņotajos 
standartos vai citās tehniskajās 
specifikācijās, uz kurām izdarīta atsauce, 
deklarējot radioiekārtu atbilstību.

Pamatojums

Formulējums ir saskaņā ar jauno tiesiskā regulējuma pielāgošanas tiesību aktu kopumu.

Grozījums Nr. 38

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja to uzskata par lietderīgu saistībā ar 
radioiekārtu radīto apdraudējumu, ražotāji 
veic to radioiekārtu paraugu testēšanu, 
kuras darītas pieejamas tirgū, izmeklē un, 
ja vajadzīgs, veic sūdzību, neatbilstīgu 
radioiekārtu un atsauktu radioiekārtu 
reģistrāciju, kā arī pastāvīgi informē par šo 
uzraudzību izplatītājus.

Ja to uzskata par lietderīgu saistībā ar 
radioiekārtu radīto apdraudējumu, ražotāji
patērētāju veselības un drošības 
aizsardzības nolūkā pēc pienācīgi 
pamatota kompetento iestāžu 
pieprasījuma veic tirgū pieejamo
radioiekārtu paraugu testēšanu, izmeklē un, 
ja vajadzīgs, veic sūdzību, neatbilstīgu 
radioiekārtu un atsauktu radioiekārtu 
reģistrāciju, kā arī pastāvīgi informē par šo 
uzraudzību izplatītājus.

Pamatojums

Lai izvairītos no nevajadzīgiem šķēršļiem ražotājiem, jo īpaši MVU, paraugu testēšana būtu 
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jāveic vienīgi pēc pienācīgi pamatota kompetento iestāžu pieprasījuma. Formulējums ir 
saskaņā arī ar jauno tiesiskā regulējuma pielāgošanas tiesību aktu kopumu.

Grozījums Nr. 39
Direktīvas priekšlikums
10. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ražotāji uz radioiekārtām norāda savu 
nosaukumu, reģistrēto komercnosaukumu 
vai reģistrēto preču zīmi un adresi, kur ar 
tiem var sazināties, vai, ja radioiekārtu 
izmērs vai īpašības to neļauj, to norāda uz 
iepakojuma vai radioiekārtām pievienotajā 
dokumentā. Norādītā adrese ir vienīgais 
kontaktpunkts, ko var izmantot saziņai ar 
ražotāju.

6. Ražotāji uz radioiekārtām norāda savu 
nosaukumu, reģistrēto komercnosaukumu 
vai reģistrēto preču zīmi un pasta adresi, 
kur ar tiem var sazināties, vai, ja tas nav 
iespējams, to norāda uz iepakojuma vai 
radioiekārtām pievienotajā dokumentā. 
Norādītā adrese ir vienīgais kontaktpunkts, 
ko var izmantot saziņai ar ražotāju. 
Kontaktinformācija ir tiešajiem 
patērētājiem un tirgus uzraudzības 
iestādēm viegli saprotamā valodā. Ja 
radioiekārta ir aprīkota ar integrētu 
ekrānu, šajā punkta paredzētās prasības 
var izpildīt, paredzot funkciju, kas ļauj 
galalietotājam izvēlēties nepieciešamo 
informāciju uz integrētā ekrāna.

Pamatojums

Radioiekārtu specifikācijas ir aizstātas ar vispārīgāku norādi „ja tas nav iespējams”, lai 
nodrošinātu, ka varētu ņemt vērā arī ierobežojumus, kas nav saistīti ar izmēru vai 
radioiekārtu veidu. Turklāt, lai nodrošinātu efektīvu sniegtās informācijas izmantošanu, ir 
iekļauta attiecīga valodas prasība. Formulējums ir saskaņā arī ar jauno tiesiskā regulējuma 
pielāgošanas tiesību aktu kopumu. Turklāt ar šo grozījumu tiek ierosināts paredzēt 
elektronisku marķējumu, pielāgojot RTTI direktīvas projektu digitālajam laikmetam.

Grozījums Nr. 40

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 7. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ražotāji nodrošina, lai radioiekārtām būtu 
pievienota instrukcija un drošības 

Ražotāji nodrošina, lai radioiekārtām būtu 
pievienota instrukcija un drošības 
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informācija patērētājiem un citiem 
lietotājiem viegli saprotamā valodā, par ko 
lemj attiecīgā dalībvalsts. Instrukcijā ietver 
informāciju, kas vajadzīga, lai radioiekārtu 
izmantotu saskaņā ar tās paredzēto 
lietojumu. Šādā informācijā attiecīgā 
gadījumā ietver palīgierīču un/vai 
komponentu aprakstu, ieskaitot 
programmatūras aprakstu, kas nodrošina 
radioiekārtas paredzēto darbību. 

informācija patērētājiem un citiem 
galalietotājiem viegli saprotamā valodā, 
par ko lemj attiecīgā dalībvalsts. 
Instrukcijā ietver informāciju, kas 
vajadzīga, lai radioiekārtu izmantotu 
saskaņā ar tās paredzēto lietojumu. Šādā 
informācijā attiecīgā gadījumā ietver 
palīgierīču un/vai komponentu aprakstu, 
ieskaitot programmatūras aprakstu, kas 
nodrošina radioiekārtas paredzēto darbību. 
Šādas instrukcijas un drošuma 
informācija, kā arī jebkāds marķējums ir 
skaidrs un saprotams, ņemot vērā 
paredzēto galalietotāju.

Pamatojums

Lai nodrošinātu izmantotā termina konsekvenci visā tekstā. Formulējums ir saskaņā ar jauno 
tiesiskā regulējuma pielāgošanas tiesību aktu kopumu.

Grozījums Nr. 41

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Katrai radioiekārtai pievieno pilnīgas 
ES atbilstības deklarācijas kopiju. Šo 
prasību var ievērot, nodrošinot 
vienkāršotu ES atbilstības deklarāciju. Ja 
tiek nodrošināta vienkāršota ES 
atbilstības deklarācija, tai tieši seko 
precīza interneta vai e-pasta adrese, kurā 
var iegūt pilnīgu ES atbilstības
deklarāciju.

svītrots

Pamatojums

Atbilstoši Komisijas priekšlikumam ģeogrāfiskā informācija būtu nepieciešama visos 
gadījumos; šāda prasība ir nesamērīga. Ar pašreizējo RTTI paredz ģeogrāfisku informāciju 
lietotāju brīdināšanai par iespējamiem ierobežojumiem attiecībā uz radioiekārtu lietošanu 
dažās dalībvalstīs tikai tādos gadījumos, ja ierobežojumi patiešām ir. Ar šo grozījumu 
nodrošina, ka ražotāji uz iepakojuma norāda ģeogrāfisku informāciju un brīdina lietotāju par 
iespējamiem ierobežojumiem vienīgi tad, ja ierobežojumi tiešām pastāv. Ražotāji tiek 
atbrīvoti no vēl viena nevajadzīga administratīva sloga.
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Grozījums Nr. 42

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Informācija, kas pieejama uz 
iepakojuma, palīdz noteikt dalībvalstis vai 
ģeogrāfiskos apgabalus dalībvalstī, kurā 
radioiekārtu var nodot ekspluatācijā, un 
brīdina lietotāju par potenciālajiem 
ierobežojumiem vai prasībām par atļaujām 
radioiekārtu lietošanai dažās dalībvalstīs.
Šāda informācija ir pilnīgi izklāstīta 
radioiekārtas lietošanas instrukcijā.
Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, 
konkretizējot, kā norādāma šāda 
informācija. Minētos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar 44. panta 2. punktā 
minēto konsultēšanās procedūru.

9. Informācija, kas pieejama uz 
iepakojuma, gadījumos, kad vismaz vienā 
dalībvalstī ir paredzēti ierobežojumi 
radioiekārtas nodošanai ekspluatācijā,
palīdz noteikt dalībvalstis vai ģeogrāfiskos 
apgabalus dalībvalstī, kurā šādu
radioiekārtu var nodot ekspluatācijā. Ar 
šādu informāciju lietotājus informē arī
par jebkādiem potenciālajiem 
ierobežojumiem vai prasībām par atļaujām 
radioiekārtu lietošanai dažās dalībvalstīs.
Šāda informācija ir pilnīgi izklāstīta 
radioiekārtas lietošanas instrukcijā.
Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, 
konkretizējot, kā norādāma šāda 
informācija. Minētos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar 44. panta 2. punktā 
minēto konsultēšanās procedūru.

Pamatojums

Atbilstoši Komisijas priekšlikumam ģeogrāfiskā informācija būtu nepieciešama visos 
gadījumos; šāda prasība ir nesamērīga. Ar pašreizējo RTTI paredz ģeogrāfisku informāciju 
lietotāju brīdināšanai par iespējamiem ierobežojumiem attiecībā uz radioiekārtu lietošanu 
dažās dalībvalstīs tikai tādos gadījumos, ja ierobežojumi patiešām ir. Ar šo grozījumu 
nodrošina, ka ražotāji uz iepakojuma norāda ģeogrāfisku informāciju un brīdina lietotāju par 
iespējamiem ierobežojumiem vienīgi tad, ja ierobežojumi tiešām pastāv.

Grozījums Nr. 43

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. Ražotāji, kas uzskata vai kam ir iemesls 
uzskatīt, ka radioiekārtas, kuras tie ir 

10. Ražotāji, kas uzskata vai kam ir iemesls 
uzskatīt, ka radioiekārtas, kuras tie ir 
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laiduši tirgū, neatbilst šai direktīvai, 
nekavējoties veic koriģējošos pasākumus, 
kas nepieciešami, lai panāktu radioiekārtu 
atbilstību vai arī vajadzības gadījumā lai 
tās izņemtu no tirgus vai atsauktu. Turklāt, 
ja radioiekārtas rada apdraudējumu, 
ražotāji nekavējoties par to informē 
kompetentās valsts iestādes tajās 
dalībvalstīs, kurās viņi radioiekārtas ir 
darījuši pieejamas, norādot sīku 
informāciju jo īpaši par neatbilstību un 
veiktajiem koriģējošajiem pasākumiem.

laiduši tirgū, neatbilst šai direktīvai, 
nekavējoties veic koriģējošos pasākumus, 
kas nepieciešami, lai panāktu radioiekārtu 
atbilstību vai arī vajadzības gadījumā lai 
tās izņemtu no tirgus vai atsauktu. Turklāt, 
ja radioiekārtas rada apdraudējumu, 
ražotāji nekavējoties par to informē 
kompetentās valsts iestādes tajās 
dalībvalstīs, kurās viņi radioiekārtas ir 
darījuši pieejamas tirgū, norādot sīku 
informāciju jo īpaši par neatbilstību un 
veiktajiem koriģējošajiem pasākumiem.

Pamatojums

Formulējums ir saskaņā ar jauno tiesiskā regulējuma pielāgošanas tiesību aktu kopumu.

Grozījums Nr. 44

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11. Pēc pamatota kompetentās valsts 
iestādes pieprasījuma ražotāji tai saprotamā 
valodā nekavējoties sniedz visu 
informāciju un dokumentāciju, kas 
nepieciešama, lai demonstrētu radioiekārtu 
atbilstību. Tie pēc šīs iestādes pieprasījuma 
sadarbojas ar to visos pasākumos, kas tiek 
veikti, lai nepieļautu apdraudējumus, ko 
var radīt radioiekārtas, kuras viņi laiduši 
tirgū.

11. Pēc pamatota kompetentās valsts 
iestādes pieprasījuma ražotāji tai viegli
saprotamā valodā nekavējoties papīra vai 
elektroniskā formātā sniedz visu 
informāciju un dokumentāciju, kas 
nepieciešama, lai demonstrētu radioiekārtu 
atbilstību šai direktīvai. Tie pēc šīs iestādes 
pieprasījuma sadarbojas ar to visos 
pasākumos, kas tiek veikti, lai nepieļautu 
apdraudējumus, ko var radīt radioiekārtas, 
kuras viņi laiduši tirgū.

Pamatojums

Ir nepieciešams uzlabot dokumentu iesniegšanas procesu. Formulējums ir saskaņā arī ar 
jauno tiesiskā regulējuma pielāgošanas tiesību aktu kopumu.

Grozījums Nr. 45

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Importētāji uz radioiekārtām norāda 
savu nosaukumu, reģistrēto 
komercnosaukumu vai reģistrēto preču 
zīmi un adresi, kur ar tiem var sazināties, 
vai, ja tas nav iespējams, to norāda uz 
iepakojuma vai radioiekārtām pievienotajā 
dokumentā. Tas attiecas arī uz gadījumu, 
kad radioiekārtu izmērs vai īpašības to 
neatļauj vai kad importētājiem būtu 
jāatver iepakojums, lai uz radioiekārtas 
norādītu savu nosaukumu un adresi.

3. Importētāji uz radioiekārtām norāda 
savu nosaukumu, reģistrēto 
komercnosaukumu vai reģistrēto preču 
zīmi un pasta adresi, kur ar tiem var 
sazināties, vai, ja tas nav iespējams, to 
norāda uz iepakojuma vai radioiekārtām 
pievienotajā dokumentā. 
Kontaktinformācija ir tiešajiem 
patērētājiem un tirgus uzraudzības 
iestādēm viegli saprotamā valodā.

Pamatojums

Gadījumu aplūkošana ir pārmērīga, jo uz tiem jau attiecas vispārīgākā norāde „ja tas nav 
iespējams”. Turklāt, lai nodrošinātu efektīvu sniegtās informācijas izmantošanu, ir iekļauta 
attiecīga valodas prasība. Formulējums ir saskaņā arī ar jauno tiesiskā regulējuma 
pielāgošanas tiesību aktu kopumu.

Grozījums Nr. 46

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Importētāji nodrošina, lai radioiekārtām 
būtu pievienotas instrukcijas un drošības 
informācija patērētājiem un citiem 
lietotājiem viegli saprotamā valodā, par ko 
lemj attiecīgā dalībvalsts.

4. Importētāji nodrošina, lai radioiekārtām 
būtu pievienotas instrukcijas un drošības 
informācija patērētājiem un citiem 
galalietotājiem viegli saprotamā valodā, 
par ko lemj attiecīgā dalībvalsts. Šādas 
instrukcijas un drošuma informācija, kā 
arī jebkāds marķējums ir skaidrs un 
saprotams.

Pamatojums

Lai nodrošinātu visā tekstā izmantoto terminu konsekvenci, kā arī lai nodrošinātu 
konsekvenci ar pienākumiem, kas noteikti ierosinātās direktīvas 10. panta 7. punkta pirmās 
daļas grozījumā.

Grozījums Nr. 47
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Direktīvas priekšlikums
12. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ja to uzskata par lietderīgu saistībā ar 
radioiekārtu radīto apdraudējumu, 
importētāji patērētāju veselības un drošības 
aizsardzības nolūkā veic tādu radioiekārtu 
paraugu testēšanu, kas darītas pieejamas 
tirgū, izmeklē un, ja vajadzīgs, veic 
sūdzību, neatbilstīgu radioiekārtu un 
atsauktu radioiekārtu reģistrāciju, kā arī 
pastāvīgi informē par šo uzraudzību 
izplatītājus.

6. Ja to uzskata par lietderīgu saistībā ar 
radioiekārtu radīto apdraudējumu, 
importētāji patērētāju veselības un drošības 
aizsardzības nolūkā pēc pienācīgi 
pamatota kompetento iestāžu 
pieprasījuma veic tirgū pieejamo
radioiekārtu paraugu testēšanu, izmeklē un, 
ja vajadzīgs, veic sūdzību, neatbilstīgu
radioiekārtu un atsauktu radioiekārtu 
reģistrāciju, kā arī pastāvīgi informē par šo 
uzraudzību izplatītājus.

Pamatojums

Lai izvairītos no nevajadzīgiem šķēršļiem ražotājiem, jo īpaši MVU, paraugu testēšana būtu 
jāveic vienīgi pēc pienācīgi pamatota kompetento iestāžu pieprasījuma. Formulējums ir 
saskaņā arī ar jauno tiesiskā regulējuma pielāgošanas tiesību aktu kopumu.

Grozījums Nr. 48

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Importētāji, kas uzskata vai kam ir 
iemesls uzskatīt, ka radioiekārtas, kuras tie 
ir laiduši tirgū, neatbilst šai direktīvai, 
nekavējoties veic koriģējošos pasākumus, 
kas nepieciešami, lai panāktu radioiekārtu 
atbilstību vai arī vajadzības gadījumā lai 
tās izņemtu no tirgus vai atsauktu. Turklāt, 
ja radioiekārtas rada apdraudējumu, 
importētāji nekavējoties par to informē 
kompetentās valsts iestādes tajās 
dalībvalstīs, kurās viņi radioiekārtas ir 
darījuši pieejamas, norādot sīku 
informāciju jo īpaši par neatbilstību un 
veiktajiem koriģējošajiem pasākumiem.

7. Importētāji, kas uzskata vai kam ir 
iemesls uzskatīt, ka radioiekārtas, kuras tie 
ir laiduši tirgū, neatbilst šai direktīvai, 
nekavējoties veic koriģējošos pasākumus, 
kas nepieciešami, lai panāktu radioiekārtu 
atbilstību vai arī vajadzības gadījumā lai 
tās izņemtu no tirgus vai atsauktu. Turklāt, 
ja radioiekārtas rada apdraudējumu, 
importētāji nekavējoties par to informē 
kompetentās valsts iestādes tajās 
dalībvalstīs, kurās viņi radioiekārtas ir 
darījuši pieejamas tirgū, norādot sīku 
informāciju jo īpaši par neatbilstību un 
veiktajiem koriģējošajiem pasākumiem.
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Pamatojums

Formulējums ir saskaņā ar jauno tiesiskā regulējuma pielāgošanas tiesību aktu kopumu.

Grozījums Nr. 49

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Pēc pamatota valsts kompetentās 
iestādes pieprasījuma importētāji tai 
saprotamā valodā sniedz visu informāciju 
un dokumentāciju, kas nepieciešama, lai 
demonstrētu radioiekārtu atbilstību. Viņi 
pēc šīs iestādes pieprasījuma sadarbojas ar 
to visos pasākumos, kas tiek veikti, lai 
nepieļautu apdraudējumus, ko var radīt 
radioiekārtas, kuras viņi laiduši tirgū.

9. Pēc pamatota kompetentās valsts 
iestādes pieprasījuma importētāji tai viegli
saprotamā valodā un papīra vai 
elektroniskā formātā nekavējoties sniedz 
visu informāciju un dokumentāciju, kas 
nepieciešama, lai demonstrētu radioiekārtu 
atbilstību. Viņi pēc šīs iestādes 
pieprasījuma sadarbojas ar to visos 
pasākumos, kas tiek veikti, lai nepieļautu 
apdraudējumus, ko var radīt radioiekārtas, 
kuras viņi laiduši tirgū.

Pamatojums

Ir nepieciešams uzlabot dokumentu iesniegšanas procesu. Formulējums ir saskaņā arī ar 
jauno tiesiskā regulējuma pielāgošanas tiesību aktu kopumu.

Grozījums Nr. 50

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirms radioiekārtas tiek darītas pieejamas 
tirgū, izplatītāji pārliecinās, vai 
radioiekārtām ir CE zīme, vai tām ir 
pievienoti vajadzīgie dokumenti, 
instrukcija un drošības informācija tās 
dalībvalsts patērētājiem un citiem 
lietotājiem saprotamā valodā, kurā 
radioiekārtas tiks darītas pieejamas tirgū, 
un vai ražotājs un importētājs ir izpildījuši 
10. panta 5. un 9. punktā un 12. panta 
3. punktā izklāstītās prasības.

Pirms radioiekārtas tiek darītas pieejamas 
tirgū, izplatītāji pārliecinās, vai 
radioiekārtām ir CE zīme, vai tām ir 
pievienoti vajadzīgie dokumenti, 
instrukcija un drošības informācija tās 
dalībvalsts patērētājiem un citiem 
galalietotājiem viegli saprotamā valodā, 
kurā radioiekārtas tiks darītas pieejamas 
tirgū, un vai ražotājs un importētājs ir 
izpildījuši attiecīgi 10. panta 5. un 
9. punktā un 12. panta 3. un 4. punktā 
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izklāstītās prasības.

Pamatojums

Lai nodrošinātu izmantotā termina konsekvenci visā tekstā.

Grozījums Nr. 51

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Izplatītāji, kas uzskata vai kam ir iemesls 
uzskatīt, ka radioiekārtas, kuras tie ir 
darījuši pieejamas tirgū, neatbilst šai 
direktīvai, pārliecinās, vai ir veikti 
koriģējošie pasākumi, kas nepieciešami, lai 
panāktu šo radioiekārtu atbilstību vai arī 
vajadzības gadījumā lai tās izņemtu no 
tirgus vai atsauktu. Turklāt, ja radioiekārtas 
rada apdraudējumu, izplatītāji nekavējoties 
par to informē kompetentās valsts iestādes 
tajās dalībvalstīs, kurās viņi radioiekārtas ir 
darījuši pieejamas, norādot sīku 
informāciju jo īpaši par neatbilstību un 
veiktajiem koriģējošajiem pasākumiem.

4. Izplatītāji, kas uzskata vai kam ir iemesls 
uzskatīt, ka radioiekārtas, kuras tie ir 
darījuši pieejamas tirgū, neatbilst šai 
direktīvai, pārliecinās, vai ir veikti 
koriģējošie pasākumi, kas nepieciešami, lai 
panāktu šo radioiekārtu atbilstību vai arī 
vajadzības gadījumā lai tās izņemtu no 
tirgus vai atsauktu. Turklāt, ja radioiekārtas 
rada apdraudējumu, izplatītāji nekavējoties 
par to informē kompetentās valsts iestādes 
tajās dalībvalstīs, kurās viņi radioiekārtas ir 
darījuši pieejamas tirgū, norādot sīku 
informāciju jo īpaši par neatbilstību un 
veiktajiem koriģējošajiem pasākumiem.

Pamatojums

Formulējums ir saskaņā ar jauno tiesiskā regulējuma pielāgošanas tiesību aktu kopumu.

Grozījums Nr. 52

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Pēc pamatota kompetentās valsts 
iestādes pieprasījuma izplatītāji 
nekavējoties sniedz tai visu informāciju un 
dokumentāciju, kas nepieciešama, lai 
demonstrētu radioiekārtu atbilstību. Viņi 
pēc šīs iestādes pieprasījuma sadarbojas ar 
to visos pasākumos, kas tiek veikti, lai 

5. Pēc pamatota kompetentās valsts 
iestādes pieprasījuma izplatītāji papīra vai 
elektroniskā formātā nekavējoties sniedz 
visu informāciju un dokumentāciju, kas 
nepieciešama, lai demonstrētu radioiekārtu 
atbilstību. Viņi pēc šīs iestādes 
pieprasījuma sadarbojas ar to visos 
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nepieļautu apdraudējumus, ko rada 
radioiekārtas, kuras viņi darījuši pieejamas 
tirgū.

pasākumos, kas tiek veikti, lai nepieļautu 
apdraudējumus, ko rada radioiekārtas, 
kuras viņi darījuši pieejamas tirgū.

Pamatojums

Ir nepieciešams uzlabot dokumentu iesniegšanas procesu, kā arī noteikt atbilstošas valodas 
prasības. Formulējums ir saskaņā arī ar jauno tiesiskā regulējuma pielāgošanas tiesību aktu 
kopumu.

Grozījums Nr. 53

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja saskaņotais standarts atbilst 
prasībām, uz kurām tas attiecas un kuras 
ir izklāstītas 3. vai 27. pantā, Komisija 
publicē atsauces uz minētajiem 
standartiem Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī.

svītrots

Pamatojums

Šāds noteikums jau ir standartizācijas regulā.

Grozījums Nr. 54

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Radioiekārtu atbilstību 3. panta 1. punkta 
a) un b) apakšpunktā paredzētajām
pamatprasībām var demonstrēt, izmantojot 
ikvienu no turpmāk minētajām atbilstības 
novērtēšanas procedūrām:

Radioiekārtu atbilstību 3. panta 1. punktā
noteiktajām pamatprasībām pierāda, 
izmantojot ikvienu no turpmāk minētajām 
atbilstības novērtēšanas procedūrām:

Pamatojums

Ražotājiem jābūt pienākumam demonstrēt atbilsmi visām atbilstošajām pamatprasībām, 
izmantojot vienu no atbilstības novērtēšanas procedūrām.
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Grozījums Nr. 55

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) ES tipa pārbaude, kurai seko tipa 
atbilstības procedūra, kas izklāstīta 
IV pielikumā

(b) ES tipa pārbaude, kurai seko tipa 
atbilstības procedūra, kura pamatojas uz 
ražošanas iekšējās kontroles procedūru, 
kas izklāstīta IV pielikumā;

Pamatojums

Lai nodrošinātu juridisko noteiktību, ierosinātās direktīvas 17. panta 1. punkta 
b) apakšpunkts ir jāpielāgo tās pašas direktīvas IV pielikuma formulējumam.

Grozījums Nr. 56

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja, novērtējot radioiekārtu atbilstību 
3. panta 2. un 3. punktā paredzētajām
pamatprasībām, ražotājs ir piemērojis 
saskaņotos standartus, kuru atsauces 
numuri ir publicēti Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī, viņš var izmantot kādu 
no turpmāk minētajām procedūrām:

Ja, novērtējot radioiekārtu atbilstību 
3. panta 2. un 3. punktā noteiktajām
pamatprasībām, ražotājs ir piemērojis 
saskaņotos standartus, kuru atsauces 
numuri ir publicēti Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī, viņš izmanto kādu no 
turpmāk minētajām procedūrām:

Pamatojums

Ražotājiem jābūt pienākumam demonstrēt atbilsmi visām atbilstošajām pamatprasībām, 
izmantojot vienu no atbilstības novērtēšanas procedūrām.

Grozījums Nr. 57

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) ES tipa pārbaude, kurai seko tipa 
atbilstības procedūra, kas izklāstīta 

(b) ES tipa pārbaude, kurai seko tipa 
atbilstības procedūra, kura pamatojas uz 
ražošanas iekšējās kontroles procedūru, 
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IV pielikumā kas izklāstīta IV pielikumā;

Pamatojums

Lai nodrošinātu juridisko noteiktību, ierosinātās direktīvas 17. panta 2. punkta 
b) apakšpunkts ir jāpielāgo tās pašas direktīvas IV pielikuma formulējumam.

Grozījums Nr. 58

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) ES tipa pārbaude, kurai seko tipa 
atbilstības procedūra, kas izklāstīta 
IV pielikumā

(a) ES tipa pārbaude, kurai seko tipa 
atbilstības procedūra, kura pamatojas uz 
ražošanas iekšējās kontroles procedūru, 
kas izklāstīta IV pielikumā;

Pamatojums

Lai nodrošinātu juridisko noteiktību, ierosinātās direktīvas 17. panta 3. punkta 
a) apakšpunkts ir jāpielāgo tās pašas direktīvas IV pielikuma formulējumam.

Grozījums Nr. 59

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ES atbilstības deklarācijai ir šīs direktīvas 
VII pielikumā iekļautā parauga struktūra 
un elementi, un tā tiek pastāvīgi 
atjaunināta. Tā tiek tulkota valodā vai 
valodās, ko nosaka dalībvalsts, kurā 
radioiekārtas laiž tirgū vai dara pieejamas.

ES atbilstības deklarācijai ir šīs direktīvas 
VII pielikumā iekļautā parauga struktūra 
un šajā pielikumā iekļautie elementi, un tā 
tiek pastāvīgi atjaunināta. Tā tiek tulkota 
valodā vai valodās, ko nosaka dalībvalsts, 
kurā radioiekārtas laiž tirgū vai dara 
pieejamas.

Pamatojums

Formulējums ir saskaņā ar jauno tiesiskā regulējuma pielāgošanas tiesību aktu kopumu.

Grozījums Nr. 60
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Direktīvas priekšlikums
18. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Sagatavojot ES atbilstības deklarāciju, 
ražotājs uzņemas atbildību par radioiekārtu 
atbilstību.

4. Sagatavojot ES atbilstības deklarāciju, 
ražotājs uzņemas atbildību par radioiekārtu 
atbilstību šajā direktīvā noteiktajām 
prasībām.

Pamatojums

Formulējums ir saskaņā ar jauno tiesiskā regulējuma pielāgošanas tiesību aktu kopumu.

Grozījums Nr. 61

Direktīvas priekšlikums
20. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

CE zīmes uzlikšanas noteikumi CE zīmes un paziņotās struktūras 
identifikācijas numura uzlikšanas 
noteikumi

Pamatojums

Lai pilnībā atspoguļotu ierosinātās direktīvas 20. panta saturu, virsraksts ir jāpagarina.

Grozījums Nr. 62

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. CE zīmi redzami, salasāmi un 
neizdzēšami uzliek radioiekārtām vai 
iekļauj to datu plāksnēs, ja vien, ievērojot 
radioiekārtas īpašības, tas nav iespējams 
vai pamatojams. CE zīmi redzami un 
salasāmi uzliek arī uz iepakojuma.

1. CE zīmi redzami, salasāmi un 
neizdzēšami uzliek radioiekārtām vai 
iekļauj to datu plāksnēs, ja vien, ievērojot 
radioiekārtas īpašības, tas nav iespējams 
vai pamatojams. CE zīmi redzami un 
salasāmi uzliek arī uz iepakojuma. Ja 
radioiekārta ir aprīkota ar integrētu 
ekrānu, šajā punktā noteiktās prasības 
var izpildīt, paredzot funkciju, kas ļauj 
galalietotājam izvēlēties CE zīmes 
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parādīšanu uz integrētā ekrāna, ievērojot 
19. pantā noteiktos vispārējos principus.

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek ierosināts paredzēt elektronisku marķējumu, saskaņojot RTTI direktīvas 
projektu ar digitālo laikmetu.

Grozījums Nr. 63

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3a. Dalībvalstis izmanto spēkā esošos 
mehānismus, lai nodrošinātu CE zīmes 
izmantošanas kārtības pareizu 
piemērošanu, un attiecīgi rīkojas minētās 
zīmes neatbilstošas izmantošanas 
gadījumā.

Pamatojums

Formulējums ir saskaņā ar jauno tiesiskā regulējuma pielāgošanas tiesību aktu kopumu.

Grozījums Nr. 64

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tehniskajā dokumentācijā ietver visus 
attiecīgos datus un sīku informāciju par 
ražotāja izmantotajiem līdzekļiem, lai 
nodrošinātu, ka radioiekārtas atbilst 
prasībām, kas izklāstītas 3. pantā. Tajā 
ietver vismaz VI pielikumā uzskaitītos 
dokumentus. 

1. Tehniskajā dokumentācijā ietver visus 
attiecīgos datus un sīku informāciju par 
ražotāja izmantotajiem līdzekļiem, lai 
nodrošinātu, ka radioiekārtas atbilst 
būtiskajām prasībām, kas izklāstītas 
3. pantā. Tajā ietver vismaz VI pielikumā 
uzskaitītos elementus. 

Pamatojums

Lai nodrošinātu juridisko noteiktību, ierosinātās direktīvas 21. panta 1. punkts ir jāpielāgo 
tās pašas direktīvas VI pielikuma formulējumam.
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Grozījums Nr. 65

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Pēc pamatota dalībvalsts tirgus 
uzraudzības iestādes pieprasījuma 
ražotājs nodrošina attiecīgo tehniskās 
dokumentācijas daļu tulkojumu minētās 
dalībvalsts valodā.

svītrots

Ja tirgus uzraudzības iestāde pieprasa 
ražotājam tehnisko dokumentāciju, to 
iesniedz nekavējoties. Ja tirgus 
uzraudzības iestāde pieprasa ražotājam 
tehniskās dokumentācijas vai tās daļu 
tulkojumu, tā var noteikt 30 dienu 
iesniegšanas termiņu šāda tulkojuma 
saņemšanai, ja vien nav attaisnojams 
īsāks termiņš, jo konstatēts nopietns un 
tūlītējs apdraudējums.

Pamatojums

Šo punktu ir sarežģīti saskaņot ar faktisko piegādes ķēžu internacionalizēšanu, kad dokumenti 
un ziņojumi jebkurā gadījumā jau tiek sagatavoti labi saprotamā valodā, izmantojot 
starptautiski lietotu tehnisko terminoloģiju.

Grozījums Nr. 66

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 7. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Darbiniekiem, kas ir atbildīgi par 
atbilstības novērtēšanas darbību veikšanu, 
ir:

7. Darbiniekiem, kas atbildīgi par 
atbilstības novērtēšanas uzdevumu
veikšanu, ir:

Pamatojums

Lai saskaņotu ar terminiem, kas izmantoti ierosinātās direktīvas 26. pantā. Formulējums ir 
saskaņā arī ar jauno tiesiskā regulējuma pielāgošanas tiesību aktu kopumu.
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Grozījums Nr. 67

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 8. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tiek garantēta atbilstības novērtēšanas 
struktūru, to augstākā līmeņa vadības un
novērtēšanā iesaistīto darbinieku 
objektivitāte.

Tiek garantēta atbilstības novērtēšanas 
struktūru, to augstākā līmeņa vadības un 
darbinieku objektivitāte, kuri ir atbildīgi 
par atbilstības novērtēšanas uzdevumu 
veikšanu.

Pamatojums

Lai nodrošinātu atbilstību terminiem, kas izmantoti ierosinātās direktīvas 26. pantā.

Grozījums Nr. 68

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 8. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atalgojums, ko saņem atbilstības 
novērtēšanas struktūras augstākā līmeņa 
vadība un darbinieki, kas veic novērtēšanu, 
nav atkarīgs no veikto novērtējumu skaita 
vai to rezultātiem.

Atalgojums, ko saņem atbilstības 
novērtēšanas struktūras augstākā līmeņa 
vadība un darbinieki, kuri ir atbildīgi par 
atbilstības novērtēšanas uzdevumu 
pildīšanu, nav atkarīgs no veikto 
novērtējumu skaita vai to rezultātiem.

Pamatojums

Lai nodrošinātu atbilstību terminiem, kas izmantoti ierosinātās direktīvas 26. pantā.

Grozījums Nr. 69

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11. Atbilstības novērtēšanas struktūras 
nodrošina, lai darbinieki, kas veic 
novērtēšanu, būtu informēti par 
attiecīgajām standartizācijas darbībām, 
reglamentējošām darbībām radioiekārtu 

11. Atbilstības novērtēšanas struktūras 
nodrošina, lai darbinieki, kas ir atbildīgi 
par atbilstības novērtēšanas uzdevumu 
pildīšanu, būtu informēti par attiecīgajām 
standartizācijas darbībām, 
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jomā un radiofrekvenču spektra plānošanu,
un saskaņā ar attiecīgajiem Savienības 
saskaņošanas tiesību aktiem izveidotās 
paziņoto struktūru koordinācijas grupas 
darbībām, vai pašas piedalās šo darbību 
veikšanā un piemēro kā pamatnostādnes šīs 
darba grupas administratīvos lēmumus un 
sagatavotos dokumentus.

reglamentējošām darbībām radioiekārtu 
jomā un radiofrekvenču spektra plānošanu, 
un saskaņā ar attiecīgajiem Savienības 
saskaņošanas tiesību aktiem izveidotās 
paziņoto struktūru koordinācijas grupas 
darbībām, vai pašas piedalās šo darbību 
veikšanā un piemēro kā pamatnostādnes šīs 
darba grupas administratīvos lēmumus un 
sagatavotos dokumentus.

Pamatojums

Lai nodrošinātu atbilstību terminiem, kas izmantoti ierosinātās direktīvas 26. pantā.

Grozījums Nr. 70

Direktīvas priekšlikums
29. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pieteikumam pievieno atbilstības 
novērtēšanas darbību aprakstu, atbilstības 
novērtēšanas moduli vai moduļus un 
radioiekārtu kategorijas, par kurām 
struktūra paziņo sevi par kompetentu, kā 
arī akreditācijas sertifikātu, ja tāds ir, ko 
izdevusi valsts akreditācijas struktūra, 
apliecinot, ka atbilstības novērtēšanas 
struktūra atbilst 26. pantā noteiktajām 
prasībām.

2. Paziņojuma pieteikumam pievieno 
atbilstības novērtēšanas darbību aprakstu, 
atbilstības novērtēšanas moduli vai 
moduļus un radioiekārtu kategorijas, par 
kurām struktūra paziņo sevi par 
kompetentu, kā arī akreditācijas sertifikātu, 
ja tāds ir, ko izdevusi valsts akreditācijas 
struktūra, apliecinot, ka atbilstības 
novērtēšanas struktūra atbilst 26. pantā 
noteiktajām prasībām.

Pamatojums

Formulējums ir saskaņā ar jauno tiesiskā regulējuma pielāgošanas tiesību aktu kopumu.

Grozījums Nr. 71

Direktīvas priekšlikums
31. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija dara publiski pieejamu to 
struktūru sarakstu, kas paziņotas saskaņā ar 
šo direktīvu, tostarp tām piešķirtos 

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā).



RR\1005028LV.doc 39/55 PE510.528v02-00

LV

identifikācijas numurus un darbības, 
attiecībā uz kurām tās ir paziņotas.

Pamatojums

Lai saskaņotu ar terminiem, kas izmantoti ierosinātās direktīvas 31. pantā. Formulējums ir 
saskaņā arī ar jauno tiesiskā regulējuma pielāgošanas tiesību aktu kopumu.

Grozījums Nr. 72

Direktīvas priekšlikums
31. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija nodrošina minētā saraksta 
atjaunināšanu.

Komisija nodrošina saraksta atjaunināšanu.

Pamatojums

Formulējums ir saskaņā ar jauno tiesiskā regulējuma pielāgošanas tiesību aktu kopumu.

Grozījums Nr. 73

Direktīvas priekšlikums
33. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Paziņotāja dalībvalsts pēc pieprasījuma 
sniedz Komisijai visu informāciju saistībā 
ar attiecīgās struktūras paziņošanas 
pamatojumu vai tās kompetences 
saglabāšanu.

2. Paziņotāja dalībvalsts pēc pieprasījuma 
sniedz Komisijai visu informāciju saistībā 
ar attiecīgās struktūras paziņojuma
pamatojumu vai paziņotās struktūras
kompetences saglabāšanu.

Pamatojums

Formulējums ir saskaņā ar jauno tiesiskā regulējuma pielāgošanas tiesību aktu kopumu.

Grozījums Nr. 74

Direktīvas priekšlikums
39. pants – virsraksts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Savienības tirgus uzraudzība un to 
produktu kontrole, kurus ieved Savienības 
tirgū

Savienības tirgus uzraudzība un to 
radioiekārtu kontrole, kurus ieved 
Savienības tirgū

Pamatojums

Panta virsrakstam jāatbilst tā saturam.

Grozījums Nr. 75

Direktīvas priekšlikums
40. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja kādas dalībvalsts tirgus uzraudzības 
iestādes ir veikušas pasākumus atbilstīgi 
Regulas (EK) Nr. 765/2008 20. pantam 
vai ja tām ir pietiekams iemesls uzskatīt, 
ka radioiekārtas, uz kurām attiecas šī 
direktīva, rada apdraudējumu cilvēku 
veselībai vai drošībai, vai citiem 
sabiedrības interešu aizsardzības 
aspektiem, uz ko attiecas šīs direktīva, tās 
veic attiecīgo radioiekārtu novērtēšanu, 
aptverot visas šajā direktīvā noteiktās 
prasības. Attiecīgie uzņēmēji pēc 
vajadzības sadarbojas ar tirgus uzraudzības 
iestādēm.

Ja kādas dalībvalsts tirgus uzraudzības 
iestādēm ir pietiekams pamats uzskatīt, ka 
radioiekārtas, uz kurām attiecas šī 
direktīva, rada apdraudējumu cilvēku 
veselībai vai drošībai, vai citiem 
sabiedrības interešu aizsardzības 
aspektiem, uz ko attiecas šīs direktīva, tās 
veic attiecīgo radioiekārtu novērtēšanu, 
aptverot visas attiecīgās šajā direktīvā 
noteiktās prasības. Attiecīgie uzņēmēji šajā 
nolūkā pēc vajadzības sadarbojas ar tirgus 
uzraudzības iestādēm.

Pamatojums

Formulējums ir saskaņā ar jauno tiesiskā regulējuma pielāgošanas tiesību aktu kopumu.

Grozījums Nr. 76

Direktīvas priekšlikums
40. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja šajā novērtēšanā tirgus uzraudzības 
iestādes atklāj, ka radioiekārtas neatbilst 

Ja pirmajā daļā minētajā novērtēšanā 
tirgus uzraudzības iestādes atklāj, ka 
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šajā direktīvā noteiktajām prasībām, tās 
nekavējoties lūdz attiecīgo uzņēmēju veikt 
visus koriģējošos pasākumus, kas 
nepieciešami, lai panāktu radioiekārtu 
atbilstību minētajām prasībām vai lai 
proporcionāli apdraudējumam tās izņemtu 
no tirgus vai atsauktu šo iestāžu noteiktajā 
pienācīgajā termiņā.

radioiekārtas neatbilst šajā direktīvā 
noteiktajām prasībām, tās nekavējoties lūdz 
attiecīgo uzņēmēju veikt visus koriģējošos 
pasākumus, kas nepieciešami, lai panāktu 
radioiekārtu atbilstību minētajām prasībām 
vai lai proporcionāli apdraudējumam tās 
izņemtu no tirgus vai atsauktu šo iestāžu 
noteiktajā pienācīgajā termiņā.

Pamatojums

Formulējums ir saskaņā ar jauno tiesiskā regulējuma pielāgošanas tiesību aktu kopumu.

Grozījums Nr. 77

Direktīvas priekšlikums
40. pants – 1. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uz otrajā daļā minētajiem pasākumiem 
attiecas Regulas (EK) Nr. 765/2008 
21. pants.

Šā punkta otrajā daļā minētajiem 
pasākumiem piemēro Regulas (EK) 
Nr. 765/2008 21. pantu.

Pamatojums

Formulējums ir saskaņā ar jauno tiesiskā regulējuma pielāgošanas tiesību aktu kopumu.

Grozījums Nr. 78

Direktīvas priekšlikums
40. pants – 5. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā panta 4. punktā minētajā informācijā 
ietver visas pieejamās ziņas, jo īpaši datus 
neatbilstīgo radioiekārtu identificēšanai, 
datus par radioiekārtu izcelsmi, paziņotās 
neatbilstības veidu un ar to saistīto 
apdraudējumu, veikto valsts pasākumu 
veidu un ilgumu, kā arī attiecīgā uzņēmēja 
viedokli. Tirgus uzraudzības iestādes jo 
īpaši norāda, vai neatbilstība ir saistīta ar 
kādu no šiem iemesliem:

Šā panta 4. punkta otrajā daļā minētajā 
informācijā ietver visas pieejamās ziņas, jo 
īpaši datus neatbilstīgo radioiekārtu 
identificēšanai, datus par radioiekārtu
izcelsmi, paziņotās neatbilstības veidu un 
ar to saistīto apdraudējumu, veikto valsts 
pasākumu veidu un ilgumu, kā arī attiecīgā 
uzņēmēja viedokli. Tirgus uzraudzības 
iestādes jo īpaši norāda, vai neatbilstība ir 
saistīta ar kādu no šiem iemesliem:
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Pamatojums

Formulējums ir saskaņā ar jauno tiesiskā regulējuma pielāgošanas tiesību aktu kopumu.

Grozījums Nr. 79

Direktīvas priekšlikums
40. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Citas dalībvalstis, izņemot to dalībvalsti, 
kura procedūru sākusi, nekavējoties 
informē Komisiju un pārējās dalībvalstis 
par pieņemtajiem pasākumiem un sniedz to 
rīcībā esošu papildu informāciju saistībā ar 
attiecīgo radioiekārtu neatbilstību, un, ja 
tās nepiekrīt paziņotajam valsts 
pasākumam, informē par saviem 
iebildumiem.

6. Citas dalībvalstis, izņemot to dalībvalsti, 
kura sākusi šajā pantā minēto procedūru, 
nekavējoties informē Komisiju un pārējās 
dalībvalstis par pieņemtajiem pasākumiem 
un sniedz to rīcībā esošu papildu 
informāciju saistībā ar attiecīgo 
radioiekārtu neatbilstību, un, ja tās 
nepiekrīt pieņemtajam valsts pasākumam, 
informē par saviem iebildumiem.

Pamatojums

Formulējums ir saskaņā ar jauno tiesiskā regulējuma pielāgošanas tiesību aktu kopumu.

Grozījums Nr. 80

Direktīvas priekšlikums
40. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Ja 8 nedēļu laikā pēc 4. punktā minētās 
informācijas saņemšanas neviena 
dalībvalsts vai Komisija nav cēlusi 
iebildumus pret kādas dalībvalsts veiktu 
pagaidu pasākumu, šo pasākumu uzskata 
par pamatotu.

7. Ja trīs mēnešu laikā pēc 4. punkta 
otrajā daļā minētās informācijas 
saņemšanas neviena dalībvalsts vai 
Komisija nav cēlusi iebildumus pret kādas 
dalībvalsts veiktu pagaidu pasākumu, šo 
pasākumu uzskata par pamatotu.

Pamatojums

Formulējums ir saskaņā ar jauno tiesiskā regulējuma pielāgošanas tiesību aktu kopumu.

Grozījums Nr. 81
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Direktīvas priekšlikums
40. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Dalībvalstis nodrošina, lai saistībā ar 
attiecīgo aparātu nekavējoties tiktu veikti 
piemēroti ierobežojošie pasākumi.

8. Dalībvalstis nodrošina, lai saistībā ar 
attiecīgo radioiekārtu nekavējoties tiktu 
veikti piemēroti ierobežojošie pasākumi, 
piemēram, radioiekārtu izņemšana no 
tirgus.

Pamatojums

Formulējums ir saskaņā ar jauno tiesiskā regulējuma pielāgošanas tiesību aktu kopumu.

Grozījums Nr. 82

Direktīvas priekšlikums
41. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja valsts pasākums tiek uzskatīts par 
pamatotu, visas dalībvalstis veic 
nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu 
neatbilstīgo radioiekārtu izņemšanu vai 
atsaukšanu no to tirgus, un par to informē 
Komisiju. Ja valsts pasākums tiek uzskatīts 
par nepamatotu, attiecīgā dalībvalsts anulē 
šo pasākumu.

2. Ja valsts pasākums tiek uzskatīts par 
pamatotu, visas dalībvalstis veic 
nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu 
neatbilstīgo radioiekārtu izņemšanu vai 
atsaukšanu no to tirgus, un par to informē 
Komisiju. Ja valsts pasākums tiek uzskatīts 
par nepamatotu, attiecīgā dalībvalsts 
attiecīgo pasākumu atceļ.

Pamatojums

Formulējums ir saskaņā ar jauno tiesiskā regulējuma pielāgošanas tiesību aktu kopumu.

Grozījums Nr. 83

Direktīvas priekšlikums
41. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja valsts pasākums tiek uzskatīts par 
pamatotu un radioiekārtu neatbilstība ir 
saistāma ar trūkumiem saskaņotajos 
standartos, kuri minēti šīs direktīvas 

3. Ja valsts pasākumu uzskata par pamatotu 
un radioiekārtu neatbilstība ir saistāma ar 
trūkumiem saskaņotajos standartos, kuri 
minēti šīs direktīvas 40. panta 5. punkta 
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16. pantā, Komisija piemēro Regulas (ES) 
Nr. [../..] [par Eiropas standartizāciju] 
[8]. pantā paredzēto procedūru.

b) apakšpunktā, Komisija piemēro 
Regulas (ES) Nr. 1025/2012 11. pantā
paredzēto procedūru.

Pamatojums

Tā kā regula par Eiropas standartizāciju ir publicēta Oficiālajā Vēstnesī, uz to ir jāatsaucas 
tekstā.

Grozījums Nr. 84

Direktīvas priekšlikums
42. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja dalībvalsts pēc novērtējuma veikšanas 
saskaņā ar 40. panta 1. punktu konstatē, ka, 
lai gan radioiekārtas atbilst šai direktīvai, 
tās apdraud cilvēku veselību vai drošību, 
vai citus sabiedrības interešu aizsardzības 
aspektus, uz kuriem attiecas šī direktīva, tā 
lūdz attiecīgajam uzņēmējam veikt visus 
vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
attiecīgās radioiekārtas, kad tās tiek laistas 
tirgū, vairs nerada šo apdraudējumu, vai lai 
proporcionāli apdraudējumam tās izņemtu 
no tirgus vai atsauktu šīs dalībvalsts 
noteiktā pienācīgā termiņā.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Pamatojums

Formulējums ir saskaņā ar jauno tiesiskā regulējuma pielāgošanas tiesību aktu kopumu.

Grozījums Nr. 85

Direktīvas priekšlikums
43. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) piemērojot V pielikumā noteikto 
atbilstības novērtēšanas procedūru, 
paziņotās struktūras identifikācijas 
numurs ir uzlikts, neievērojot 20. pantu, 



RR\1005028LV.doc 45/55 PE510.528v02-00

LV

vai tas nav uzlikts vispār;

Pamatojums

Formulējums ir saskaņā ar jauno tiesiskā regulējuma pielāgošanas tiesību aktu kopumu.

Grozījums Nr. 86

Direktīvas priekšlikums
43. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) produkts neatbilst 10. panta 5. punkta 
un 6. punkta prasībām un 12. panta 
3. punkta prasībām;

(f) informācija, kas minēta 10. panta 5. vai
6. punktā vai 12. panta 3. punktā, nav 
norādīta vai ir nepatiesa vai nepilnīga;

Pamatojums

Lai nodrošinātu juridisko noteiktību. 

Grozījums Nr. 87

Direktīvas priekšlikums
43. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) informācija par radioiekārtu paredzēto 
lietošanu, ES atbilstības deklarācija un
lietošanas ierobežojumi saskaņā ar 
10. panta 7., 8. un 9. punktu nav pievienoti 
radioiekārtām;

(g) informācija par radioiekārtu paredzēto 
lietošanu, ES atbilstības deklarācija vai
lietošanas ierobežojumi saskaņā ar 
10. panta 7., 8. un 9. punktu nav pievienoti 
radioiekārtām;

Pamatojums

Lai nodrošinātu juridisko noteiktību, ir jāprecizē, ka vienas prasības neizpildīšana ir 
pietiekama, lai dalībvalsts pieprasītu attiecīgajam uzņēmējam novērst neatbilstību.

Grozījums Nr. 88

Direktīvas priekšlikums
43. pants – 1. punkts – i apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) neatbilstība 5. pantam. svītrots

Pamatojums

Saskaņā ar ierosinātās direktīvas 5. panta grozījumu.

Grozījums Nr. 89

Direktīvas priekšlikums
45. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šīs regulas 2. panta 3. punktā, 3. panta 
3. punktā, 4. panta 2. punktā un 5. panta 
2. punktā minētās pilnvaras deleģē uz 
nenoteiktu laiku, sākot ar [spēkā stāšanās 
diena].

2. Pilnvaras pieņemt 3. panta 3. punkta 
otrajā daļā un 4. panta 2. punktā minētos 
deleģētos aktus piešķir uz nenoteiktu laiku
no ...*.

_____________

* OV: lūgums ievietot šīs direktīvas spēkā 
stāšanās datumu.

Pamatojums

Atbilstīgi ierosinātās direktīvas 2. panta 3. punkta un 5. panta grozījumam.

Grozījums Nr. 90

Direktīvas priekšlikums
45. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā brīdī atsaukt 2. panta 3. punktā, 
3. panta 3. punktā, 4. panta 2. punktā un 
5. panta 2. punktā minēto pilnvaru 
deleģējumu. Ar atsaukšanas lēmumu tiek 
izbeigts minētajā lēmumā norādītais 
pilnvaru deleģējums. Tas stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc tā publicēšanas 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai 
tajā norādītajā vēlākā datumā. Tas 

3. Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā brīdī atsaukt 3. panta 3. punkta 
otrajā daļā un 4. panta 2. punktā minēto 
pilnvaru deleģējumu. Ar atsaukšanas 
lēmumu tiek izbeigts minētajā lēmumā 
norādītais pilnvaru deleģējums. Tas stājas 
spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai 
tajā norādītajā vēlākā datumā. Tas 
neietekmē spēkā esošu deleģēto aktu spēkā 
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neietekmē spēkā esošu deleģēto aktu spēkā 
esību.

esību.

Pamatojums

Atbilstīgi ierosinātās direktīvas 2. panta 3. punkta un 5. panta grozījumam, kā arī lai 
nodrošinātu juridisko noteiktību.

Grozījums Nr. 91

Direktīvas priekšlikums
45. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Saskaņā ar 2. panta 3. punktu, 3. panta 
3. punktu, 4. panta 2. punktu un 5. panta 
2. punktu pieņemtie deleģētie akti stājas 
spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, 
kad minētais akts paziņots Eiropas 
Parlamentam un Padomei, ne Eiropas 
Parlaments, ne Padome nav izteikuši 
iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma 
beigām gan Eiropas Parlaments, gan 
Padome ir informējuši Komisiju par savu
lēmumu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo 
laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

5. Saskaņā ar 3. panta 3. punkta otro daļu 
un 4. panta 2. punktu pieņemtie deleģētie 
akti stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos 
no dienas, kad minētais akts paziņots 
Eiropas Parlamentam un Padomei, ne 
Eiropas Parlaments, ne Padome nav 
izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā 
laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, 
gan Padome ir informējuši Komisiju par 
savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc 
Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas šo laikposmu pagarina par 
diviem mēnešiem.

Pamatojums

Atbilstīgi ierosinātās direktīvas 2. panta 3. punkta un 5. panta grozījumam.

Grozījums Nr. 92

Direktīvas priekšlikums
46. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis paredz noteikumus par 
sankcijām, ko piemēro par to valsts
noteikumu pārkāpumiem, kuri pieņemti 
saskaņā ar šo direktīvu, un veic visus 
vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu 
šādu sankciju piemērošanu.

Dalībvalstis paredz noteikumus par 
sankcijām, ko piemēro gadījumos, kad 
uzņēmēji pārkāpj to valsts tiesību aktu 
noteikumus, kuri pieņemti, saskaņā ar šo 
direktīvu, un veic visus vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu šādu sankciju 
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piemērošanu. Šādi noteikumi smagu 
pārkāpumu gadījumā var paredzēt 
kriminālsodu.

Pamatojums

Formulējums ir saskaņā ar jauno tiesiskā regulējuma pielāgošanas tiesību aktu kopumu.

Grozījums Nr. 93

Direktīvas priekšlikums
47. pants – 2. punkts – 1. daļa – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) panāktu patērētāju tiesību augstu 
aizsardzības līmeni.

Pamatojums

Direktīvas darbības pārskatā, kas jāveic Komisijai, būtu jāiekļauj arī patērētāju tiesību 
augsts aizsardzības līmenis.

Grozījums Nr. 94

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Radioiekārtas, ko izmanto radioamatieri 
Starptautisko telekomunikāciju savienības
(ITU) radio noteikumu 1. panta 
56. definīcijas nozīmē, izņemot gadījumu, 
ja iekārta ir komerciāli pieejama.

1. Komerciāli nepieejamas radioiekārtas, 
ko izmanto radioamatieri Starptautisko 
telekomunikāciju savienības (ITU) radio 
noteikumu 1. panta 56. definīcijas nozīmē:

Komplektus, kuru komponentus 
jāsamontē radioamatieriem, un 
komerciālās iekārtas, ko modificē un 
izmanto radioamatieri, neuzskata par 
komerciāli pieejamām iekārtām.

(i) radiokomplektus, kurus radioamatieri 
var samontēt un izmantot;

(ii) komerciāli pieejamas radioiekārtas, 
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kuras radioamatieri pārveidojuši saviem 
mērķiem;
(iii) radioamatieru izveidotas iekārtas, 
kuras kalpo zinātniskiem un 
eksperimentāliem mērķiem saistībā ar 
amatieru radiosakariem.

Pamatojums

Ierosinātais teksts pagātnē atkal un atkal radīja interpretēšanas grūtības. Grozītais 
formulējums precizē tekstu, nemainot tā saturu.

Grozījums Nr. 95

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5a. Speciāli izgatavoti novērtējuma 
komplekti, kas paredzēti profesionāļiem 
un ko izmanto vienīgi pētniecības un 
izstrādes iestādēs šādiem mērķiem.

Pamatojums
R&D iekārtas ir svarīga produktu grupa, jo tās nodrošina inovācijas un konkurētspēju 
Eiropas Savienībā. Nesenās direktīvu par bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu (RoHS) 
un par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (WEEE) reformas paredzēja tās 
neattiecināt uz šādu aprīkojumu. Lai izvairītos no ievērojamas nenoteiktības importētājiem un 
izplatītājiem par to, uz kādām elektroiekārtām attiecas īpaša produktu direktīva, to 
piemērošanas joma ir jāsaskaņo.

Grozījums Nr. 96

Direktīvas priekšlikums
II pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

II PIELIKUMS svītrots
PRODUKTI, kas IR saskaņā ar 
radioiekārtu definīciju
1. Šajā direktīvā par radioiekārtām 
uzskata šādus produktus:
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(a) aktīvas antenas;

(b) traucējumu ģeneratorus.

2. Šajā direktīvā par radioiekārtām 
neuzskata šādus produktus:
(a) pasīvas antenas;

(b) kohleāros implantus;

(c) mikroviļņu krāsnis.

Pamatojums

Tā kā ierosinātās direktīvas 2. panta 1. punkta 1) apakšpunkta grozījums paredz izmaiņas 
attiecībā uz radioiekārtām, kuras spēj nodrošināt komunikāciju, definīcijas ierobežojumiem, 
ierosinātās direktīvas II pielikums ir novecojis.

Grozījums Nr. 97

Direktīvas priekšlikums
VII pielikums – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Nr. … (unikāls radioiekārtas 
identifikācijas numurs):

1. Produkts (produkta, partijas, tipa vai 
sērijas numurs):

Pamatojums

Formulējums ir saskaņā ar jauno tiesiskā regulējuma pielāgošanas tiesību aktu kopumu.

Grozījums Nr. 98

Direktīvas priekšlikums
VII pielikums – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Deklarācijas priekšmets (radioiekārtas 
identifikācija, kas nodrošina tās 
izsekojamību. Vajadzības gadījumā var 
pievienot fotogrāfiju.):

4. Deklarācijas priekšmets (radioiekārtas 
identifikācija, kas nodrošina tās 
izsekojamību; var iekļaut pietiekami 
skaidru krāsu fotogrāfiju, ja tas 
nepieciešams radioiekārtas 
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identifikācijai):

Pamatojums

Formulējums ir saskaņā ar jauno tiesiskā regulējuma pielāgošanas tiesību aktu kopumu.
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PASKAIDROJUMS

Vispārīga informācija

Ar šo ziņojumu groza Eiropas Komisiju priekšlikumu, kurā tiek pārskatīta Eiropas Parlamenta 
un Padomes 1999. gada 9. marta Direktīva 1999/5/EK par radioiekārtām un telekomunikāciju 
termināla iekārtām un to atbilstības savstarpējo atzīšanu1 (RTTI direktīva). Priekšlikums ir 
cieši saistīts ar tā jaunā tiesiskā regulējuma (JTR) īstenošanu, kuru pieņēma 2008. gadā kā 
„preču paketi”.

RTTI direktīva izveido tiesisko regulējumu radioiekārtu un telekomunikāciju termināla
iekārtu laišanai tirgū, brīvai apritei un nodošanai ekspluatācijā. Minētā direktīva stājās spēkā 
1999. gadā, un tai bijusi izšķiroša nozīme iekšējā tirgus nodrošināšanai šajā jomā. Šī direktīva 
ietver pamatprasības attiecībā uz veselības aizsardzību un drošību, elektromagnētisko 
savietojamību un izvairīšanos no nevēlamiem traucējumiem. Tāpat kā citos tiesību aktos 
saskaņā ar „jauno pieeju” šīs prasības tiek transponētas tehniskajās prasībās, kas ietilpst 
neobligātajos saskaņotajos standartos.

Mobilo ierīču un bezvadu lietojumprogrammu skaits pēdējos gados ir ārkārtīgi pieaudzis. Tas 
starp dažādiem produktiem rada traucējumu risku. Tādēļ radiofrekvenču spektra efektīva 
izmantošana ir būtiska.

Spēkā esošie noteikumi priekšlikuma jomā

RTTI direktīva pilnībā saskaņo tādu produktu laišanu ES tirgū, kas ietilpst direktīvas darbības 
jomā. Tikai iekārtas, kas atbilst šīs direktīvas prasībām, var laist tirgū, un dalībvalstis attiecībā 
uz tām pašām prasībām nedrīkst ieviest papildu ierobežojumus valsts līmenī. Radioiekārtu 
nodošanu ekspluatācijā un izmantošanu reglamentē valsts tiesību akti. Īstenojot šo 
kompetenci, dalībvalstīm jāievēro piemērojamie ES tiesību akti, jo īpaši:

 radiofrekvenču spektra politikas vispārīgais satvars, kas paredzēts radiofrekvenču 
spektra politikas programmā;

 vispārīgie kritēriji Direktīvā 2002/21/EK (pamatdirektīva), kas ietverta regulatīvajā 
satvarā par elektronisko komunikāciju;

 radiofrekvenču spektra izmantošanas nosacījumi Direktīvā 2002/20/EK (atļauju 
izsniegšanas direktīva), kas ietverta regulatīvajā satvarā par elektronisko 
komunikāciju;

 visām dalībvalstīm saistoši īstenošanas pasākumi saskaņā ar Lēmumu 676/2002/EK 
(radiofrekvenču spektra lēmums), ar ko saskaņo tehniskos nosacījumus konkrētu 
radiofrekvenču spektra joslu izmantošanai ES. Piemēri ES līmenī saskaņotām 
radiofrekvenču spektra joslām: GSM, UMTS un maza darbības attāluma ierīces;

                                               
1 OV L 91, 7.4.1999., 10. lpp.
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 atbilstība pārējiem ES politikas virzieniem un mērķiem.

Referentes nostāja

Referente atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas priekšlikumu. Tomēr referente iesaka ieviest 
vairākas horizontālas un vertikālas izmaiņas, lai izvairītos no nevajadzīga administratīvā 
sloga, kas varētu īpaši ietekmēt MVU, un vienlaikus nodrošināt ļoti augstu patērētāju tiesību 
aizsardzības līmeni, visefektīvāko radiofrekvenču spektra izmantošanu, uzlabot tirgus 
uzraudzību, sasniegt augstāku konsekvences līmeni ar jauno tiesisko regulējumu un novērst 
iespējamās pretrunas tekstā, kas citādi var radīt tiesisko nenoteiktību.

Horizontālie jautājumi

Referente ir identificējusi vairākas nekonsekvences attiecībā uz „preču tiesību aktu kopumu”, 
kas jau ir apspriests Eiropas līmenī. Lai tekstu pielāgotu šiem dokumentiem un panāktu 
saskaņotu tiesisko regulējumu, referente ierosina formulējumu uzlabojumus.

Vertikālie jautājumi

Referente piekrīt vispārējam priekšlikuma virzienam. Tomēr ir vairāki šai direktīvai raksturīgi 
jautājumi, kuros ir nepieciešamas izmaiņas, lai panāktu pareizo līdzsvaru starp efektīvu tirgus 
uzraudzību un izvairīšanos no nevajadzīga administratīvā sloga, jo īpaši mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem.

a) Tirgū jau ir daudzi produkti, kuri ļoti ierobežotā mērā izmanto elektromagnētiskos 
viļņus, bet ne komunikācijai, un attiecībā uz tiem nav novērotas nekādas būtiskas 
problēmas, kā arī tie ir pietiekami regulēti, piemēram, Zemsprieguma direktīvā 
(LVD) un Elektromagnētiskās savietojamības direktīvā (EMCD), tādēļ nav samērīgi 
ierosinātās direktīvas darbības jomā iekļaut šādas ierīces.

b) Turklāt, kā arī ņemot vērā to, ka radiofrekvenču spektrs ir ierobežots resurss, ir 
svarīgi nodrošināt tā efektīvu izmantošanu, tāpēc ierosinātā direktīva ir jāattiecina uz 
iekārtām, kas spēj uztvert radioviļņus.

Referente tādēļ uzskata, ka ir svarīgi atbilstoši mainīt radioiekārtu definīciju.

c) Pienākums centrālā sistēmā reģistrēt noteiktas radioiekārtas varētu radīt nesamērīgu 
slogu likumīgiem uzņēmējiem, jo īpaši MVU, turpretim šādas reģistrācijas sistēmas 
priekšrocības nav pietiekami pierādītas. Turklāt šāda sistēma potenciāli rada 
konfidencialitātes jautājumus. Kā arī attiecīgie noteikumi par izsekojamību, kas 
iekļauti ierosinātajā direktīvā, ir pietiekams līdzeklis, ar ko nodrošināt efektīvu un 
lietderīgu tirgus uzraudzību.

d) Dalībvalstīm būtu jāmudina uzņēmēji iekļaut ne tikai pasta adresi, bet papildus tai arī 
tīmekļa vietnes adresi, lai atvieglotu saziņu starp uzņēmējiem, tirgus uzraudzības 
iestādēm un patērētājiem.

Referente atzinīgi vērtē to, ka priekšlikums izceļ ieguvumus attiecībā uz savietojamību starp 
radioiekārtām un palīgierīcēm, piemēram, lādētājiem. Tomēr ir vajadzīgi papildu centieni 
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ieviest vienotu lādētāju. Tas vienkāršotu radioiekārtu, piemēram, mobilo tālruņu, 
izmantošanu, samazinātu atkritumus un izmaksas, kā arī rezultātā būtu ļoti izdevīgi 
patērētājiem.
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