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Pakeitimas 26
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl direktyvos
46 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(46) reikia numatyti pereinamojo 
laikotarpio tvarką, pagal kurią būtų galima 
rinkai tiekti ir eksploatuoti matavimo 
priemones, kurios jau buvo pateiktos rinkai 
pagal Direktyvą 2004/22/EB;

(46) gamintojams ir importuotojams turi 
būti nustatytas tinkamos trukmės, bet 
ribotas laikotarpis, kad iki nacionalinių 
taisyklių, kuriomis į nacionalinę teisę 
perkeliama ši direktyva, įsigaliojimo 
dienos jie galėtų pasinaudoti bet kokiomis 
savo teisėmis pagal galiojančias 
nacionalines taisykles, pvz., parduoti 
pagamintų gaminių atsargas. Reikia 
numatyti pereinamojo laikotarpio tvarką, 
pagal kurią būtų galima rinkai tiekti ir 
eksploatuoti matavimo priemones, kurios 
jau buvo pateiktos rinkai pagal 
Direktyvą 2004/22/EB;

Or. en

Pakeitimas 27
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) surenkamasis mazgas – taip 
atitinkamuose  prieduose vadinamas 
techninis įtaisas, kuris veikia 
nepriklausomai ir sudaro matavimo 
priemonę kartu su kitais surenkamaisiais 
mazgais, kurie su juo yra suderinami;

(2) surenkamasis mazgas – taip atskiruose 
matavimo priemonių  prieduose 
vadinamas techninis įtaisas, kuris veikia 
nepriklausomai ir sudaro matavimo 
priemonę kartu su kitais surenkamaisiais 
mazgais, kurie su juo yra suderinami;

Or. en
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Pakeitimas 28
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) pradėjimas eksploatuoti – priemonės, 
skirtos galutiniam naudotojui, 
eksploatavimas pagal paskirtį pirmą kartą;

(7) pradėjimas eksploatuoti – matavimo 
priemonės, skirtos galutiniam naudotojui, 
eksploatavimas pagal paskirtį pirmą kartą;

Or. en

Pakeitimas 29
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei yra atskirieji priedai, nustatantys
esminius reikalavimus surenkamiesiems 
mazgams, tokiems surenkamiesiems 
mazgams mutatis mutandis taikoma ši 
direktyva .

Jei yra atskirieji matavimo priemonių
priedai, kuriuose nustatomi esminiai
reikalavimai surenkamiesiems mazgams, 
tokiems surenkamiesiems mazgams 
mutatis mutandis taikoma ši direktyva.

Or. en

Pakeitimas 30
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Esminiai reikalavimai ir atitikties 
įvertinimas

Esminiai reikalavimai

Or. en
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Pakeitimas 31
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Gamintojai užtikrina, kad ant jų 
matavimo priemonių būtų nurodytas tipo, 
partijos ar serijos numeris arba kita 
informacija, leidžianti nustatyti jos 
tapatumą, arba, jeigu dėl matavimo 
priemonės dydžio ar pobūdžio to 
neįmanoma padaryti, užtikrina, kad 
reikiama informacija būtų nurodyta ant 
pakuotės ar matavimo priemonės 
lydimajame dokumente.

5. Gamintojai pagal I priedo 9.2 punktą
užtikrina, kad ant jų matavimo priemonių 
būtų nurodytas tipo, partijos ar serijos 
numeris arba kita informacija, leidžianti 
nustatyti jos tapatumą, arba, jeigu dėl 
matavimo priemonės dydžio ar pobūdžio to 
neįmanoma padaryti, užtikrina, kad 
reikiama informacija būtų nurodyta ant 
pakuotės ar matavimo priemonės 
lydimajame dokumente.

Or. en

Pakeitimas 32
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Gamintojai ant matavimo priemonės 
arba, jeigu to neįmanoma padaryti, ant 
pakuotės arba matavimo priemonės 
lydimajame dokumente nurodo savo 
pavadinimą, registruotą prekės pavadinimą 
arba registruotą prekės ženklą ir adresą, 
kuriuo su jais galima susisiekti. Turi būti 
nurodytas vienas adresas, kuriuo galima 
susisiekti su gamintoju.

6. Gamintojai pagal I priedo 9.2 punktą 
ant matavimo priemonės arba, jeigu to 
neįmanoma padaryti, ant pakuotės arba 
matavimo priemonės lydimajame 
dokumente nurodo savo pavadinimą, 
registruotą prekės pavadinimą arba 
registruotą prekės ženklą, savo interneto 
svetainės adresą galutiniams naudotojams 
ir rinkos priežiūros institucijoms lengvai 
suprantama kalba ir adresą, kuriuo su jais 
galima susisiekti. Turi būti nurodytas 
vienas adresas, kuriuo galima susisiekti su 
gamintoju.

Or. en
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Pakeitimas 33
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Gamintojai užtikrina, kad prie matavimo 
priemonės pagal I priedo 9.3 punktą būtų 
pridėtos instrukcijos ir nurodyta 
informacija, pateikiama galutiniams 
naudotojams lengvai suprantama, 
atitinkamos valstybės narės nustatyta 
kalba.

7. Importuotojai užtikrina, kad prie 
matavimo priemonės pagal I priedo 
9.3 punktą būtų pridėtos ES atitikties 
deklaracijos kopija ir instrukcijos bei
nurodyta informacija, pateikiama 
galutiniams naudotojams lengvai 
suprantama, atitinkamos valstybės narės 
nustatyta kalba.

Or. fr

Pagrindimas

Patikslinama prievolė pateikti atitikties deklaraciją, kaip numatyta vertinimo moduliuose.

Pakeitimas 34
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Importuotojai pagal I priedo 9.2 punktą 
ant matavimo priemonės arba, jeigu to 
neįmanoma padaryti, ant pakuotės arba 
matavimo priemonės lydimajame 
dokumente nurodo savo pavadinimą, 
registruotą prekės pavadinimą arba 
registruotą prekės ženklą ir adresą, kuriuo 
su jais galima susisiekti.

3. Importuotojai pagal I priedo 9.2 punktą 
ant matavimo priemonės arba, jeigu to 
neįmanoma padaryti, ant pakuotės arba 
matavimo priemonės lydimajame 
dokumente nurodo savo pavadinimą, 
registruotą prekės pavadinimą arba 
registruotą prekės ženklą, savo interneto 
svetainės adresą galutiniams naudotojams 
ir rinkos priežiūros institucijoms lengvai 
suprantama kalba ir adresą, kuriuo su jais 
galima susisiekti.

Or. en
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Pakeitimas 35
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Importuotojai užtikrina, kad prie 
matavimo priemonės pagal I priedo 
9.3 punktą būtų pridėtos instrukcijos ir 
nurodyta informacija, pateikiama 
galutiniams naudotojams lengvai 
suprantama, atitinkamos valstybės narės 
nustatyta kalba.

4. Importuotojai užtikrina, kad prie 
matavimo priemonės pagal I priedo 
9.3 punktą būtų pridėtos ES atitikties 
deklaracijos kopija ir instrukcijos bei 
nurodyta informacija, pateikiama 
galutiniams naudotojams lengvai 
suprantama, atitinkamos valstybės narės 
nustatyta kalba.

Or. fr

Pagrindimas

Patikslinama prievolė pateikti atitikties deklaraciją, kaip numatyta vertinimo moduliuose.

Pakeitimas 36
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei norminis dokumentas atitinka jam 
taikomus reikalavimus, išdėstytus I priede 
ir atitinkamuose priemonėms skirtuose 
prieduose, Komisija gali  :

1. Valstybės narės prašymu ar savo 
iniciatyva Komisija prireikus turi:

Or. en

Pakeitimas 37
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C 
serijoje paskelbti to  norminio dokumento 
nuorodas .

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 38
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) identifikuoti norminius dokumentus ir 
sąraše nurodyti tas jų dalis, kurios 
atitinka norminiuose dokumentuose 
nurodytus reikalavimus, nustatytus I 
priede ir atitinkamuose atskiruosiuose 
matavimo priemonių prieduose,

Or. en

Pakeitimas 39
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C 
serijoje paskelbti to  norminio dokumento 
nuorodas.

Or. en

Pakeitimas 40
Ashley Fox



AM\904346LT.doc 9/18 PE491.131v01-00

LT

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. ES atitikties deklaracija parengiama 
pagal Sprendimo Nr. 768/2008/EB III 
priede pateiktą pavyzdį, joje pateikiama 
atitinkamuose šios direktyvos II priede 
aprašytuose moduliuose nurodyta 
informacija ir ji nuolat atnaujinama. Ji 
išverčiama į valstybės narės, kurios rinkai 
pateikiamos ar tiekiamos matavimo 
priemonės, reikalaujamą kalbą ar kalbas.

2. ES atitikties deklaracija parengiama 
pagal Sprendimo Nr. 768/2008/EB III 
priede pateiktą pavyzdį, joje pateikiama 
atitinkamuose šios direktyvos II priede 
aprašytuose moduliuose nurodyta 
informacija ir ji nuolat atnaujinama. Gavus 
prašymą ji gali būti išversta į valstybės 
narės, kurios rinkai pateikiamos ar 
tiekiamos matavimo priemonės, 
reikalaujamą kalbą ar kalbas.

Or. en

Pakeitimas 41
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reglamento (EB) Nr. 765/2008 30 
straipsnyje nustatyti bendrieji principai 
mutatis mutandis taikomi ženklinant 
papildomu metrologiniu ženklu.

Or. en

Pakeitimas 42
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Draudžiama tvirtinti ant matavimo 
priemonės ženklus, kurie galėtų apgauti 
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trečiąsias šalis dėl papildomo 
metrologinio ženklo reikšmės ir (arba) 
formos. Ant matavimo priemonės galima 
pritvirtinti bet kurį kitą ženklą, jei jis 
nepablogina papildomo metrologinio 
ženklo matomumo ir įskaitomumo.

Or. fr

Pagrindimas

Reikėtų išlaikyti papildomo metrologinio ženklinimo apsaugą siekiant išvengti painiavos arba 
klaidinimo rizikos.

Pakeitimas 43
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės Komisijai ir kitoms 
valstybėms narėms paskelbia įstaigas, 
įgaliotas pagal šią direktyvą atlikti trečiųjų 
šalių atitikties vertinimo užduotis. Šiame 
skelbime nurodoma informacija apie 
matavimo priemonių rūšį (-is), kuriai (-
ioms) skirta kiekviena įstaiga ir, jeigu 
taikoma, matavimo priemonės tikslumo 
klasės, matavimo sritis, matavimo 
technologija ir visos kitos matavimo 
priemonės charakteristikos, ribojančios 
skelbimo taikymo sritį.

1. Valstybės narės Komisijai ir kitoms 
valstybėms narėms paskelbia įstaigas, 
įgaliotas pagal šią direktyvą atlikti trečiųjų 
šalių atitikties vertinimo užduotis.

Or. en

Pakeitimas 44
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali nuspręsti, kad 1 
dalyje nurodytą vertinimą ir stebėseną turi 
atlikti nacionalinė akreditacijos įstaiga, 
kaip apibrėžta ir nustatyta Reglamente 
(EB) Nr. 765/2008.

2. 1 dalyje nurodytą vertinimą ir stebėseną 
atlieka nacionalinė akreditacijos įstaiga, 
kaip apibrėžta ir nustatyta Reglamente 
(EB) Nr. 765/2008.

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti sertifikavimo patikimumą bei nešališkumą, taigi ir saugumą, atitikties 
vertinimo įstaigos privalo būti akredituotos valdžios institucijų ir jos jokiu būdu neturėtų būti 
įmonių asociacijos ar profesiniai susivienijimai.

Pakeitimas 45
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įstaiga, priklausanti verslo asociacijai 
arba profesinei federacijai, 
atstovaujančiai įmonėms, susijusioms su 
jos vertinamų matavimo priemonių 
projektavimu, gamyba, tiekimu, 
surinkimu, naudojimu ar priežiūra, gali 
būti laikoma tokia įstaiga, jeigu įrodoma,
kad ji yra nešališka ir nėra jokio interesų 
konflikto.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti sertifikavimo patikimumą bei nešališkumą, taigi ir saugumą, atitikties 
vertinimo įstaigos privalo būti akredituotos valdžios institucijų ir jos jokiu būdu neturėtų būti 
įmonių asociacijos ar profesiniai susivienijimai.

Pakeitimas 46
Bernadette Vergnaud
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Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Atitikties vertinimo įstaiga, jos 
aukščiausio lygio vadovai ir už atitikties 
vertinimo užduotis atsakingi darbuotojai 
negali būti vertinamų matavimo priemonių 
projektuotojai, gamintojai, tiekėjai, 
montuotojai, pirkėjai, savininkai, 
naudotojai ar prižiūrėtojai, arba tų šalių 
įgaliotieji atstovai. Tai netrukdo atitikties 
vertinimo įstaigai naudoti įvertintas 
matavimo priemones, kurios yra būtinos 
jos veiklai, arba tokias matavimo 
priemones naudoti asmeniniais tikslais.

4. Atitikties vertinimo įstaiga, jos 
aukščiausio lygio vadovai ir už atitikties 
vertinimo užduotis atsakingi darbuotojai 
negali būti matavimo priemonių 
projektuotojai, gamintojai, tiekėjai, 
montuotojai, pirkėjai, savininkai, 
naudotojai ar prižiūrėtojai, arba tų šalių 
įgaliotieji atstovai. Tai netrukdo atitikties 
vertinimo įstaigai naudoti įvertintas 
matavimo priemones, kurios yra būtinos 
jos veiklai, arba tokias matavimo 
priemones naudoti asmeniniais tikslais.

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti sertifikavimo patikimumą bei nešališkumą, taigi ir saugumą, atitikties 
vertinimo įstaigos privalo būti akredituotos valdžios institucijų ir jos jokiu būdu neturėtų būti 
įmonių asociacijos ar profesiniai susivienijimai.

Pakeitimas 47
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atitikties vertinimo įstaiga, jos aukščiausio 
lygio vadovai ir už atitikties vertinimo 
užduotis atsakingi darbuotojai tiesiogiai 
nedalyvauja projektuojant, gaminant ar 
konstruojant, parduodant, montuojant ir 
naudojant šias matavimo priemones ar 
atliekant techninę jų priežiūrą, taip pat 
negali atstovauti šioje veikloje 
dalyvaujančioms šalims. Jie nesiima jokios 
veiklos, kuri prieštarautų jų sprendimo, 
susijusio su atitikties vertinimo veikla, 

Atitikties vertinimo įstaiga, jos aukščiausio 
lygio vadovai ir už atitikties vertinimo 
užduotis atsakingi darbuotojai tiesiogiai 
nedalyvauja projektuojant, gaminant ar 
konstruojant, parduodant, montuojant ir 
naudojant matavimo priemones ar atliekant 
techninę jų priežiūrą, taip pat negali 
atstovauti šioje veikloje dalyvaujančioms 
šalims. Jie nesiima jokios veiklos, kuri 
prieštarautų jų sprendimo, susijusio su 
atitikties vertinimo veikla, kuriai jie 
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kuriai jie paskelbti, nepriklausomumui ar 
sąžiningumui. Tai visų pirma taikoma 
konsultavimo paslaugoms.

paskelbti, nepriklausomumui ar 
sąžiningumui. Tai visų pirma taikoma 
konsultavimo paslaugoms.

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti sertifikavimo patikimumą bei nešališkumą, taigi ir saugumą, atitikties 
vertinimo įstaigos privalo būti akredituotos valdžios institucijų ir jos jokiu būdu neturėtų būti 
įmonių asociacijos ar profesiniai susivienijimai.

Pakeitimas 48
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prie prašymo pridedamas atitikties 
vertinimo veiklos, atitikties vertinimo 
modulio ar modulių ir matavimo priemonės 
(-ių), kurią (-ias) vertinti ta įstaiga teigia 
turinti kompetencijos, aprašymas, taip pat 
nacionalinės akreditacijos įstaigos išduotas 
akreditacijos pažymėjimas, jeigu jis yra,
kuriuo patvirtinama, kad atitikties 
vertinimo įstaiga atitinka 28 straipsnyje 
nustatytus reikalavimus.

2. Prie prašymo pridedamas atitikties 
vertinimo veiklos, atitikties vertinimo 
modulio ar modulių ir matavimo priemonės 
(-ių), kurią (-ias) vertinti ta įstaiga teigia 
turinti kompetencijos, aprašymas, taip pat 
nacionalinės akreditacijos įstaigos išduotas 
akreditacijos pažymėjimas, kuriuo 
patvirtinama, kad atitikties vertinimo 
įstaiga atitinka 28 straipsnyje nustatytus 
reikalavimus.

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti sertifikavimo patikimumą bei nešališkumą, taigi ir saugumą, atitikties 
vertinimo įstaigos privalo būti akredituotos valdžios institucijų ir jos jokiu būdu neturėtų būti 
įmonių asociacijos ar profesiniai susivienijimai.

Pakeitimas 49
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu tam tikra atitikties vertinimo 
įstaiga negali pateikti akreditacijos 
pažymėjimo, ji skelbiančiajai institucijai 
pateikia visus patvirtinamuosius 
dokumentus, būtinus jos atitikčiai 28 
straipsnyje nustatytiems reikalavimams 
patikrinti, patvirtinti ir reguliariai stebėti.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti sertifikavimo patikimumą bei nešališkumą, taigi ir saugumą, atitikties 
vertinimo įstaigos privalo būti akredituotos valdžios institucijų ir jos jokiu būdu neturėtų būti 
įmonių asociacijos ar profesiniai susivienijimai.

Pakeitimas 50
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Paskelbimo pranešime pateikiama išsami 
informacija apie atitikties vertinimo veiklą, 
atitikties vertinimo modulį ar modulius, 
atitinkamą (-as) matavimo priemonę (-es) 
ir atitinkamą kompetencijos atestaciją.

3. Paskelbimo pranešime pateikiama 
informacija apie matavimo priemonių 
tipą, kuriam kiekviena įstaiga buvo 
paskirta, ir, jeigu taikoma, matavimo 
priemonės tikslumo klasės, matavimo 
sritis, matavimo technologija ir visos kitos 
matavimo priemonės charakteristikos, 
ribojančios paskelbimo pranešimo 
taikymo sritį. Paskelbimo pranešime 
pateikiama išsami informacija apie 
atitikties vertinimo veiklą, atitikties 
vertinimo modulį ar modulius, atitinkamą 
(-as) matavimo priemonę (-es) ir 
atitinkamą kompetencijos atestaciją.

Or. en
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Pakeitimas 51
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu paskelbimo pranešimas nėra 
grindžiamas akreditacijos pažymėjimu, 
kaip nurodyta 31 straipsnio 2 dalyje, 
skelbiančioji institucija Komisijai ir 
kitoms valstybėms narėms pateikia 
dokumentus, kuriais patvirtina atitikties 
vertinimo įstaigos kompetenciją ir tai, kad 
yra tvarka, skirta užtikrinti, kad ta įstaiga 
bus reguliariai stebima ir atitiks 28 
straipsnyje išdėstytus reikalavimus.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti sertifikavimo patikimumą bei nešališkumą, taigi ir saugumą, atitikties 
vertinimo įstaigos privalo būti akredituotos valdžios institucijų ir jos jokiu būdu neturėtų būti 
įmonių asociacijos ar profesiniai susivienijimai.

Pakeitimas 52
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jeigu per dvi savaites po paskelbimo 
pranešimo, grindžiamo akreditacijos 
pažymėjimu, arba per du mėnesius po 
paskelbimo pranešimo, kai akreditacijos 
pažymėjimu nesinaudojama, Komisija 
arba kitos valstybės narės nepateikia 
prieštaravimų, laikoma, kad atitinkama 
įstaiga gali vykdyti paskelbtosios įstaigos 
veiklą.

5. Atitinkama įstaiga paskelbtosios 
įstaigos veiklą gali vykdyti tik tuo atveju, 
jei Komisija arba kitos valstybės narės per 
dvi savaites po paskelbimo dienos
nepateikia prieštaravimų.

Or. fr
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Pagrindimas

Siekiant užtikrinti sertifikavimo patikimumą bei nešališkumą, taigi ir saugumą, atitikties 
vertinimo įstaigos privalo būti akredituotos valdžios institucijų ir jos jokiu būdu neturėtų būti 
įmonių asociacijos ar profesiniai susivienijimai.

Pakeitimas 53
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
42 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu per 1 dalies antroje pastraipoje 
nurodytą laikotarpį atitinkamas 
ekonominės veiklos vykdytojas nesiima 
reikiamų taisomųjų veiksmų, rinkos 
priežiūros institucijos imasi visų tinkamų 
laikinųjų priemonių, kad būtų uždraustas 
matavimo priemonės tiekimas jų 
nacionalinei rinkai, kad matavimo 
priemonė būtų pašalinta iš rinkos arba 
susigrąžinta.

4. Jeigu per 1 dalies antroje pastraipoje 
nurodytą laikotarpį atitinkamas 
ekonominės veiklos vykdytojas nesiima 
reikiamų taisomųjų veiksmų, rinkos 
priežiūros institucijos imasi visų tinkamų 
laikinųjų priemonių, kad būtų uždraustas 
arba apribotas matavimo priemonės 
tiekimas jų nacionalinei rinkai, kad 
matavimo priemonė būtų pašalinta iš 
rinkos arba susigrąžinta.

Or. en

Pakeitimas 54
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
42 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Jeigu per du mėnesius po 4 dalyje 
nurodytos informacijos gavimo nei 
valstybės narės, nei Komisija nepateikia 
prieštaravimų dėl valstybės narės taikomos 
laikinosios priemonės, priemonė laikoma 
pagrįsta.

7. Jeigu per tris mėnesius po 4 dalyje 
nurodytos informacijos gavimo nei 
valstybė narė, nei Komisija nepareiškė 
nepritarimo pereinamojo laikotarpio 
priemonei, kurią taiko valstybė narė, ta 
priemonė laikoma pagrįsta.

Or. en
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Pakeitimas 55
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
48 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pagal 46 straipsnį priimtas deleguotasis 
teisės aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu 
per du mėnesius nuo pranešimo Europos 
Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos 
nei Europos Parlamentas, nei Taryba 
neišreiškia prieštaravimų arba jeigu dar 
nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos 
Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, 
kad neprieštaraus. Europos Parlamento 
arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis 
pratęsiamas 2 mėnesiais.

5. Pagal 47 straipsnį priimtas deleguotasis 
teisės aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu 
per du mėnesius nuo pranešimo Europos 
Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos 
nei Europos Parlamentas, nei Taryba 
neišreiškia prieštaravimų arba jeigu dar 
nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos 
Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, 
kad neprieštaraus. Europos Parlamento 
arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis 
pratęsiamas 2 mėnesiais.

Or. en

Pakeitimas 56
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl direktyvos
51 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės ne vėliau kaip [įrašyti datą 
– 2 metai po priėmimo] priima ir paskelbia 
įstatymus ir kitus teisės aktus, kuriais 
įgyvendinami 4 straipsnio 5–22 dalys, 8, 9, 
10, 11, 13, 14, [15], 20, 22 straipsniai, 23 
straipsnio 1, 3, 5, 6 dalys, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 50 straipsniai 
ir II priedas. Jos nedelsdamos pateikia 
Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą bei 
tų nuostatų ir šios direktyvos atitikties 
lentelę.

Valstybės narės ne vėliau kaip [įrašyti datą 
– treji metai po priėmimo] priima ir 
paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, 
kuriais įgyvendinami 4 straipsnio 5–22 
dalys, 8, 9, 10, 11, 13, 14, [15], 20, 22 
straipsniai, 23 straipsnio 1, 3, 5, 6 dalys, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 
49, 50 straipsniai ir II priedas. Jos 
nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės 
aktų nuostatų tekstą bei tų nuostatų ir šios 
direktyvos atitikties lentelę.

Or. en
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Pakeitimas 57
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
I Priedo 9 punkto 9.2 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9.2. Kai matavimo priemonės matmenys 
yra per maži arba jos konstrukcija yra per 
jautri informacijai užrašyti, reikiama 
informacija turi būti tinkamai nurodyta ant 
pakuotės, jei yra, ir pridedamuose 
dokumentuose, kurie reikalaujami pagal 
šios direktyvos nuostatas.

9.2. Kai matavimo priemonės matmenys 
yra per maži arba jos konstrukcija yra per 
jautri informacijai užrašyti, reikiama 
informacija turi būti tinkamai nurodyta ant 
pakuotės, jei yra, arba pridedamuose 
dokumentuose, kurie reikalaujami pagal 
šios direktyvos nuostatas.

Or. en


