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Grozījums Nr. 26
Christel Schaldemose

Direktīvas priekšlikums
46. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(46) Jāparedz pārejas pasākumi, kas ļautu 
darīt pieejamus tirgū un nodot 
ekspluatācijā mērinstrumentus, kas jau ir 
laisti tirgū saskaņā ar 
Direktīvu 2004/22/EK.

(46) Būtu jādod pietiekams, taču 
ierobežots laiks ražotājiem un 
importētājiem, lai tie varētu izmantot visas 
tiesības atbilstoši attiecīgās valsts tiesību 
aktiem, kas ir spēkā pirms to valsts tiesību 
aktu piemērošanas, ar kuriem transponē 
šo direktīvu, lai, piemēram, pārdotu 
saražoto produktu krājumus. Jāparedz 
pārejas pasākumi, kas ļautu darīt pieejamus 
tirgū un nodot ekspluatācijā 
mērinstrumentus, kas jau ir laisti tirgū 
saskaņā ar Direktīvu 2004/22/EK.

Or. en

Grozījums Nr. 27
Zuzana Roithová

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2) „kompleksa daļa” ir specializētajos
pielikumos atsevišķi minēta tehniskā ierīce, 
kas funkcionē patstāvīgi un ir ietverta 
mērinstrumentā kopā ar citām kompleksa 
daļām, kas ir saderīgas ar to, vai kopā ar 
mērinstrumentu, kas ir saderīgs ar to;

2) „kompleksa daļa” ir katram 
instrumentam atsevišķi paredzētajos
pielikumos minēta tehniskā ierīce, kas 
funkcionē patstāvīgi un ir ietverta 
mērinstrumentā kopā ar citām kompleksa 
daļām, kas ir saderīgas ar to, vai kopā ar 
mērinstrumentu, kas ir saderīgs ar to;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Zuzana Roithová
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Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7) „nodošana ekspluatācijā” ir tiešajam 
lietotājam paredzētas ierīces pirmreizēja 
izmantošana tai paredzētajiem mērķiem;

7) „nodošana ekspluatācijā” ir tiešajam 
lietotājam paredzēta mērinstrumenta
pirmreizēja izmantošana tam paredzētajiem 
mērķiem;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Zuzana Roithová

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja ir īpaši pielikumi, kuros noteiktas 
pamatprasības attiecībā uz kompleksa 
daļām, šādām kompleksa daļām šo 
direktīvu piemēro ar attiecīgajām 
izmaiņām.

Ja ir katram instrumentam atsevišķi 
paredzēti pielikumi, kuros noteiktas 
pamatprasības attiecībā uz kompleksa 
daļām, šādām kompleksa daļām šo 
direktīvu piemēro ar attiecīgajām 
izmaiņām.

Or. en

Grozījums Nr. 30
Zuzana Roithová

Direktīvas priekšlikums
6. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatprasības un atbilstības novērtēšana Pamatprasības

Or. en



AM\904346LV.doc 5/18 PE491.131v01-00

LV

Grozījums Nr. 31
Zuzana Roithová

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ražotāji nodrošina, lai uz to 
mērinstrumenta būtu modeļa, partijas vai 
sērijas numurs vai cits identifikācijas 
elements vai, ja mērinstrumenta izmērs vai 
raksturs to neļauj, ka vajadzīgā informācija 
ir sniegta uz iepakojuma vai 
mērinstrumentam pievienotajā dokumentā.

5. Ražotāji nodrošina, lai uz to 
mērinstrumenta būtu modeļa, partijas vai 
sērijas numurs vai cits identifikācijas 
elements vai, ja mērinstrumenta izmērs vai 
raksturs to neļauj, ka vajadzīgā informācija 
ir sniegta uz iepakojuma vai 
mērinstrumentam pievienotajā dokumentā 
saskaņā ar I pielikuma 9.2. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 32
Zuzana Roithová

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ražotāji uz mērinstrumentiem 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 mērinstrumentam 
pievienotajā dokumentā. Norādītā adrese ir 
vienīgais kontaktpunkts, ko var izmantot 
saziņai ar ražotāju.

6. Ražotāji uz mērinstrumentiem norāda 
savu nosaukumu, reģistrēto 
komercnosaukumu vai reģistrēto preču 
zīmi, tīmekļa vietnes adresi valodā, kas 
viegli saprotama tiešajiem patērētājiem un 
tirgus uzraudzības iestādēm, un adresi, 
kurā ar tiem var sazināties, vai, ja tas nav 
iespējams, to norāda uz iepakojuma vai 
mērinstrumentam pievienotajā dokumentā 
saskaņā ar I pielikuma 9.2. punktu. 
Norādītā adrese ir vienīgais kontaktpunkts, 
ko var izmantot saziņai ar ražotāju.

Or. en

Grozījums Nr. 33
Bernadette Vergnaud
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Direktīvas priekšlikums
8. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Ražotāji nodrošina, lai to 
mērinstrumentiem saskaņā ar I pielikuma 
9.3. punktu ir pievienotas instrukcijas un 
informācija tiešajiem patērētājiem 
saprotamā valodā, par ko lemj attiecīgā 
dalībvalsts.

7. Ražotāji raugās, lai to mērinstrumentiem 
tiktu pievienota ES atbilstības 
deklarācijas kopija un saskaņā ar 
I pielikuma 9.3. punktu — instrukcijas un 
informācija tiešajiem patērētājiem 
saprotamā valodā, par ko lemj attiecīgā 
dalībvalsts.

Or. fr

Pamatojums

Tiek precizēts pienākums sniegt atbilstības deklarāciju, kas paredzēta novērtēšanas moduļos.

Grozījums Nr. 34
Zuzana Roithová

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Importētāji uz mērinstrumentiem 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 mērinstrumentam 
pievienotajā dokumentā saskaņā ar 
I pielikuma 9.2. punktu.

3. Importētāji uz mērinstrumentiem norāda 
savu nosaukumu, reģistrēto 
komercnosaukumu vai reģistrēto preču 
zīmi, tīmekļa vietnes adresi valodā, kas 
viegli saprotama tiešajiem patērētājiem un 
tirgus uzraudzības iestādēm, un adresi, kur 
ar tiem var sazināties, vai, ja tas nav 
iespējams, to norāda uz iepakojuma vai 
mērinstrumentam pievienotajā dokumentā 
saskaņā ar I pielikuma 9.2. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 35
Bernadette Vergnaud
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Direktīvas priekšlikums
10. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Importētāji nodrošina, lai to 
mērinstrumentiem saskaņā ar I pielikuma 
9.3. punktu ir pievienotas instrukcijas un 
informācija tiešajiem patērētājiem 
saprotamā valodā, par ko lemj attiecīgā 
dalībvalsts.

4. Importētāji raugās, lai to 
mērinstrumentiem tiktu pievienota ES 
atbilstības deklarācijas kopija un saskaņā 
ar I pielikuma 9.3. punktu — instrukcijas 
un informācija tiešajiem patērētājiem 
saprotamā valodā, par ko lemj attiecīgā 
dalībvalsts.

Or. fr

Pamatojums

Tiek precizēts pienākums sniegt atbilstības deklarāciju, kas paredzēta novērtēšanas moduļos.

Grozījums Nr. 36
Zuzana Roithová

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja normatīvais dokuments atbilst 
prasībām, uz kurām tas attiecas un kuras 
ir izklāstītas I pielikumā un attiecīgajos 
īpašajos mērinstrumentu pielikumos,
Komisija var 

1. Pēc dalībvalsts pieprasījuma vai pēc 
savas iniciatīvas Komisija attiecīgā 
gadījumā:

Or. en

Grozījums Nr. 37
Zuzana Roithová

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

publicēt norādes uz minēto  normatīvo svītrots
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dokumentu Eiropas Savienības Oficiālā 
Vēstneša C sērijā.

Or. en

Grozījums Nr. 38
Zuzana Roithová

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) identificē normatīvos dokumentus un 
saraksta veidā uzskaita to daļas, kas 
atbilst prasībām, kuras tie ietver un kuras 
ir izklāstītas I pielikumā un attiecīgajos 
katram instrumentam atsevišķi 
paredzētajos pielikumos;

Or. en

Grozījums Nr. 39
Zuzana Roithová

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – b apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) publicē atsauci uz attiecīgo normatīvo 
dokumentu Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī.

Or. en

Grozījums Nr. 40
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. ES atbilstības deklarācija atbilst 
Lēmuma Nr. 768/2008/EK III pielikumā 
sniegtā parauga struktūrai, tajā ir elementi, 
kas norādīti šīs direktīvas II pielikumā 
dotajos attiecīgajos moduļos, un to 
pastāvīgi atjaunina. Tā tiek tulkota valodā 
vai valodās, ko nosaka dalībvalsts, kurā 
mērinstrumentu laiž tirgū vai dara 
pieejamu.

2. ES atbilstības deklarācija atbilst 
Lēmuma Nr. 768/2008/EK III pielikumā 
sniegtā parauga struktūrai, tajā ir elementi, 
kas norādīti šīs direktīvas II pielikumā 
dotajos attiecīgajos moduļos, un to 
pastāvīgi atjaunina. To pēc pieprasījuma 
var iztulkot vienā vai vairākās valodās, ko 
nosaka dalībvalsts, kurā neautomātiskos 
svarus laiž tirgū vai dara pieejamas.

Or. en

Grozījums Nr. 41
Zuzana Roithová

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulas (EK) Nr. 765/2008 30. pantā 
izklāstītos vispārējos principus pēc 
analoģijas piemēro metroloģiskajam 
papildmarķējumam.

Or. en

Grozījums Nr. 42
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
23. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Mērinstrumentus aizliegts marķēt ar 
tādu marķējumu, kas var maldināt trešās 
personas attiecībā uz metroloģiskā 
papildmarķējuma saturu un/vai formu. Uz 
mērinstrumentiem drīkst izvietot citus 
marķējumus, ja vien tie nemazina 
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metroloģiskā papildmarķējuma redzamību 
un salasāmību.

Or. fr

Pamatojums

Ir jāsaglabā metroloģiskā papildmarķējuma aizsardzība, lai novērstu jebkādu sajaukšanas 
vai maldināšanas risku.

Grozījums Nr. 43
Zuzana Roithová

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis paziņo Komisijai un 
pārējām dalībvalstīm struktūras, kas 
pilnvarotas veikt trešo personu atbilstības
novērtēšanas uzdevumus, uz kuriem 
attiecas šī direktīva. Šajā paziņojumā ir 
informācija par mērinstrumenta(-u) 
veidu(-iem), par kuriem katra struktūra ir 
paziņota, un attiecīgajā gadījumā 
mērinstrumentu precizitātes klasi, 
mērījumu diapazonu, mērīšanas 
tehnoloģiju un citus mērinstrumenta 
raksturlielumus, kas ierobežo paziņojumā 
noteikto jomu.

1. Dalībvalstis paziņo Komisijai un 
pārējām dalībvalstīm struktūras, kas 
pilnvarotas veikt trešo personu atbilstības 
novērtēšanas uzdevumus, uz kuriem 
attiecas šī direktīva.

Or. en

Grozījums Nr. 44
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis var nolemt, ka 1. punktā 
minēto novērtēšanu un uzraudzību veic 

2. Novērtēšanu un uzraudzību, kas minēta 
1. punktā, veic valsts akreditācijas 
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valsts akreditācijas struktūra Regulas (EK) 
Nr. 765/2008 nozīmē un saskaņā ar to.

struktūra Regulas (EK) Nr. 765/2008 
nozīmē un saskaņā ar to.

Or. fr

Pamatojums

Ticamības, sertificēšanas objektivitātes un līdz ar to drošības labad valsts iestādēm būtu 
obligāti jāīsteno atbilstības novērtēšanas struktūru akreditācija, un minētās struktūras nekādā 
gadījumā nedrīkst būt uzņēmumu asociācijas vai profesionālas federācijas.

Grozījums Nr. 45
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
28. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Struktūru, kas pieder uzņēmumu 
apvienībai vai profesionālai federācijai, 
kura pārstāv uzņēmumus, kas iesaistīti 
novērtējamo mērinstrumentu izstrādē, 
ražošanā, piegādē, uzstādīšanā, lietošanā 
vai apkopē, var uzskatīt par šādu 
struktūru, ja ir pierādīta tās neatkarība un 
interešu konflikta neesība.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Ticamības, sertificēšanas objektivitātes un līdz ar to drošības labad valsts iestādēm būtu 
obligāti jāīsteno atbilstības novērtēšanas struktūru akreditācija, un minētās struktūras nekādā 
gadījumā nedrīkst būt uzņēmumu asociācijas vai profesionālas federācijas.

Grozījums Nr. 46
Bernadette Vergnaud

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Atbilstības novērtēšanas struktūra, tās 4. Atbilstības novērtēšanas struktūra, tās 



PE491.131v01-00 12/18 AM\904346LV.doc

LV

augstākā vadība un darbinieki, kas ir 
atbildīgi par atbilstības novērtēšanas 
uzdevumu veikšanu, nav vērtējamo
mērinstrumentu izstrādātāji, ražotāji, 
piegādātāji, uzstādītāji, pircēji, īpašnieki, 
lietotāji vai apkopes veicēji, ne arī to 
pilnvarotie pārstāvji. Tas neliedz izmantot 
novērtētos mērinstrumentus, kas ir 
nepieciešami atbilstības novērtēšanas 
struktūras darbībai, vai izmantot šādus 
mērinstrumentus personīgām vajadzībām.

augstākā vadība un darbinieki, kas ir 
atbildīgi par atbilstības novērtēšanas 
uzdevumu veikšanu, nav mērinstrumentu 
izstrādātāji, ražotāji, piegādātāji, 
uzstādītāji, pircēji, īpašnieki, lietotāji vai 
apkopes veicēji, ne arī to pilnvarotie 
pārstāvji. Tas neliedz izmantot novērtētos 
mērinstrumentus, kas ir nepieciešami 
atbilstības novērtēšanas struktūras darbībai, 
vai izmantot šādus mērinstrumentus 
personīgām vajadzībām.

Or. fr

Pamatojums

Ticamības, sertificēšanas objektivitātes un līdz ar to drošības labad valsts iestādēm būtu 
obligāti jāīsteno atbilstības novērtēšanas struktūru akreditācija, un minētās struktūras nekādā 
gadījumā nedrīkst būt uzņēmumu asociācijas vai profesionālas federācijas.

Grozījums Nr. 47
Bernadette Vergnaud

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbilstības novērtēšanas struktūra, tās 
augstākā vadība un darbinieki, kas ir 
atbildīgi par atbilstības novērtēšanas 
uzdevumiem, nav tieši saistīti ar šo
mērinstrumentu izstrādi, ražošanu vai 
konstruēšanu, tirdzniecību, uzstādīšanu, 
lietošanu vai apkopi, kā arī nepārstāv šajās 
darbībās iesaistītās personas. Tie 
neiesaistās darbībās, kas var būt pretrunā to 
lēmuma neatkarībai vai integritātei 
attiecībā uz tām novērtēšanas darbībām, 
par kurām tās ir paziņotas. Tas jo īpaši 
attiecas uz konsultāciju pakalpojumiem.

Atbilstības novērtēšanas struktūra, tās 
augstākā vadība un darbinieki, kas ir 
atbildīgi par atbilstības novērtēšanas 
uzdevumiem, nav tieši saistīti ar 
mērinstrumentu izstrādi, ražošanu vai 
konstruēšanu, tirdzniecību, uzstādīšanu, 
lietošanu vai apkopi, kā arī nepārstāv šajās 
darbībās iesaistītās personas. Tie 
neiesaistās darbībās, kas var būt pretrunā to 
lēmuma neatkarībai vai integritātei 
attiecībā uz tām novērtēšanas darbībām, 
par kurām tās ir paziņotas. Tas jo īpaši 
attiecas uz konsultāciju pakalpojumiem.

Or. fr
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Pamatojums

Ticamības, sertificēšanas objektivitātes un līdz ar to drošības labad valsts iestādēm būtu 
obligāti jāīsteno atbilstības novērtēšanas struktūru akreditācija, un minētās struktūras nekādā 
gadījumā nedrīkst būt uzņēmumu asociācijas vai profesionālas federācijas.

Grozījums Nr. 48
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
31. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pieteikumam pievieno aprakstu par 
atbilstības novērtēšanas darbībām, 
atbilstības novērtēšanas moduli vai 
moduļiem un mērinstrumentu vai 
mērinstrumentiem, par ko struktūra paziņo 
sevi par kompetentu, kā arī akreditācijas 
sertifikātu, ja tāds ir, ko izdevusi valsts 
akreditācijas struktūra, apliecinot, ka 
atbilstības novērtēšanas struktūra atbilst 
28. pantā noteiktajām prasībām.

2. Pieteikumam pievieno aprakstu par 
atbilstības novērtēšanas darbībām, 
atbilstības novērtēšanas moduli vai 
moduļiem un mērinstrumentu vai 
mērinstrumentiem, par ko struktūra paziņo 
sevi par kompetentu, kā arī akreditācijas 
sertifikātu, ko izdevusi valsts akreditācijas 
struktūra, apliecinot, ka atbilstības 
novērtēšanas struktūra atbilst 28. pantā 
noteiktajām prasībām.

Or. fr

Pamatojums

Ticamības, sertificēšanas objektivitātes un līdz ar to drošības labad valsts iestādēm būtu 
obligāti jāīsteno atbilstības novērtēšanas struktūru akreditācija, un minētās struktūras nekādā 
gadījumā nedrīkst būt uzņēmumu asociācijas vai profesionālas federācijas.

Grozījums Nr. 49
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
31. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja attiecīgajai atbilstības novērtēšanas 
struktūrai nav akreditācijas sertifikāta, tā 
paziņojošajai iestādei iesniedz visus 
dokumentāros pierādījumus, kas 

svītrots
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nepieciešami, lai apstiprinātu, atzītu un 
regulāri uzraudzītu tās atbilstību 
28. panta prasībām.

Or. fr

Pamatojums

Ticamības, sertificēšanas objektivitātes un līdz ar to drošības labad valsts iestādēm būtu 
obligāti jāīsteno atbilstības novērtēšanas struktūru akreditācija, un minētās struktūras nekādā 
gadījumā nedrīkst būt uzņēmumu asociācijas vai profesionālas federācijas.

Grozījums Nr. 50
Zuzana Roithová

Direktīvas priekšlikums
32. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Paziņojumā iekļauj sīku informāciju par 
atbilstības novērtēšanas darbībām, 
atbilstības novērtēšanas moduli vai 
moduļiem, attiecīgo mērinstrumentu vai 
mērinstrumentiem un attiecīgo 
kompetences apliecinājumu.

3. Paziņojumā iekļauj informāciju par 
mērinistrumentu veidiem, attiecībā uz 
kuriem tika izvirzīta ikviena no 
struktūrām, un attiecīgā gadījumā 
instrumentu precizitātes klasi, mērījumu 
diapazonu, mērīšanas tehnoloģiju un 
citus mērinstrumenta raksturlielumus, 
kas ierobežo paziņojuma apmēru. 
Paziņojumā iekļauj sīku informāciju par 
atbilstības novērtēšanas darbībām, 
atbilstības novērtēšanas moduli vai 
moduļiem, attiecīgo mērinstrumentu vai 
mērinstrumentiem un attiecīgo 
kompetences apliecinājumu.

Or. en

Grozījums Nr. 51
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
32. pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja paziņošana ir veikta, neizmantojot 
31. panta 2. punktā minēto akreditācijas 
sertifikātu, paziņojošā iestāde iesniedz 
Komisijai un pārējām dalībvalstīm 
dokumentārus pierādījumus, kuri 
apliecina atbilstības novērtēšanas 
struktūras kompetenci un veiktos 
pasākumus, tādējādi nodrošinot, ka 
minētā struktūra tiek regulāri uzraudzīta 
un ka tā joprojām atbilst 28. panta 
prasībām.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Ticamības, sertificēšanas objektivitātes un līdz ar to drošības labad valsts iestādēm būtu 
obligāti jāīsteno atbilstības novērtēšanas struktūru akreditācija, un minētās struktūras nekādā 
gadījumā nedrīkst būt uzņēmumu asociācijas vai profesionālas federācijas.

Grozījums Nr. 52
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
32. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Attiecīgā struktūra drīkst veikt paziņotās 
struktūras darbības tikai tad, ja Komisija 
vai pārējās dalībvalstis nav cēlušas 
iebildumus divu nedēļu laikā no 
paziņošanas, ja izmanto akreditācijas 
sertifikātu, vai divu mēnešu laikā no 
paziņošanas, ja neizmanto akreditācijas 
procedūru.

5. Attiecīgā struktūra var veikt paziņotās 
struktūras darbības tikai tad, ja Komisija 
vai pārējās dalībvalstis nav cēlušas 
iebildumus divu nedēļu laikā no 
paziņošanas.

Or. fr

Pamatojums

Ticamības, sertificēšanas objektivitātes un līdz ar to drošības labad valsts iestādēm būtu 
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obligāti jāīsteno atbilstības novērtēšanas struktūru akreditācija, un minētās struktūras nekādā 
gadījumā nedrīkst būt uzņēmumu asociācijas vai profesionālas federācijas.

Grozījums Nr. 53
Zuzana Roithová

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja attiecīgais uzņēmējs 1. punkta otrajā 
daļā noteiktajā laikposmā neveic 
pienācīgus koriģējošos pasākumus, tirgus 
uzraudzības iestādes veic visus vajadzīgos 
pasākumus, lai aizliegtu vai ierobežotu to, 
ka mērinstruments tiek darīts pieejams 
valsts tirgū, izņemts no tirgus vai atsaukts.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en

Grozījums Nr. 54
Zuzana Roithová

Direktīvas priekšlikums
42. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

7. Ja triju mēnešu 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.

Or. en

Grozījums Nr. 55
Zuzana Roithová
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Direktīvas priekšlikums
48. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Deleģēts akts, kas pieņemts saskaņā ar 
46. pantu, stājas spēkā tikai tad, ja ne 
Eiropas Parlaments, ne Padome 
divu mēnešu laikā pēc minētā akta 
paziņošanas nav izteikuši iebildumus vai ja 
pirms minētā termiņa beigām gan Eiropas 
Parlaments, gan Padome ir informējuši 
Komisiju, ka necels iebildumus. Minēto 
laikposmu pēc Eiropas Parlamenta vai 
Padomes ierosinājuma pagarina par diviem 
mēnešiem.

5. Deleģēts akts, kas pieņemts saskaņā ar 
47. pantu, stājas spēkā tikai tad, ja ne 
Eiropas Parlaments, ne Padome 
divu mēnešu laikā pēc minētā akta 
paziņošanas nav izteikuši iebildumus vai ja 
pirms minētā termiņa beigām gan Eiropas 
Parlaments, gan Padome ir informējuši 
Komisiju, ka necels iebildumus. Minēto 
laikposmu pēc Eiropas Parlamenta vai 
Padomes ierosinājuma pagarina par diviem 
mēnešiem.

Or. en

Grozījums Nr. 56
Ashley Fox

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis vēlākais līdz [ieraksta datumu 
(2 gadi pēc pieņemšanas)] pieņem un 
publicē normatīvos un administratīvos 
aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu 4. panta 
5. līdz 22. punktu, 8., 9., 10., 11., 13., 14., 
[15.], 20. un 22. pantu, 23. panta 1. punktu, 
23. panta 3. punktu, 23. panta 5. punktu, 
23. panta 6. punktu, 24., 25., 26., 27., 28., 
29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 
39., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 49. un 
50. pantu un II pielikumu. Dalībvalstis tūlīt 
dara Komisijai zināmu minēto noteikumu 
tekstu, kā arī minēto noteikumu un šīs 
direktīvas atbilstības tabulu.

Dalībvalstis vēlākais līdz [ieraksta datumu 
(trīs gadi pēc pieņemšanas)] pieņem un 
publicē normatīvos un administratīvos 
aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu 4. panta 
5. līdz 22. punktu, 8., 9., 10., 11., 13., 14., 
[15.], 20. un 22. pantu, 23. panta 1. punktu, 
23. panta 3. punktu, 23. panta 5. punktu, 
23. panta 6. punktu, 24., 25., 26., 27., 28., 
29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 
39., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 49. un 
50. pantu un II pielikumu. Dalībvalstis tūlīt 
dara Komisijai zināmu minēto noteikumu 
tekstu, kā arī minēto noteikumu un šīs 
direktīvas atbilstības tabulu.

Or. en
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Grozījums Nr. 57
Zuzana Roithová

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 9. punkts – 9.2. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.2. Ja mērinstrumenta izmēri ir pārāk mazi 
vai tas ir pārāk jutīgs, lai uz tā norādītu 
vajadzīgo informāciju, attiecīgajam 
marķējumam jābūt uz iepakojuma, ja tāds 
ir, vai šīs direktīvas noteikumos 
paredzētajos pavaddokumentos.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en


