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Pakeitimas 34
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) ekonominės veiklos vykdytojams už 
liftų ir lifto saugos įtaisų atitiktį tenkanti 
atsakomybė turėtų būti nustatyta 
atsižvelgiant į atitinkamą jų vaidmenį 
tiekimo grandinėje, kad būtų užtikrintas 
aukštas visuomenės interesų, kaip antai 
sveikatos ir saugos, apsaugos lygis ir 
vartotojų apsauga, taip pat sąžininga 
konkurencija Sąjungos rinkoje;

(5) ekonominės veiklos vykdytojams už 
liftų ir lifto saugos įtaisų atitiktį tenkanti 
atsakomybė turėtų būti nustatyta 
atsižvelgiant į atitinkamą jų vaidmenį 
tiekimo grandinėje, kad būtų užtikrintas 
aukštas visuomenės interesų, kaip antai 
sveikatos ir saugos, apsaugos lygis ir 
vartotojų apsauga, įskaitant pažeidžiamų 
vartotojų aukšto lygio apsaugą, taip pat 
sąžininga konkurencija Sąjungos rinkoje;

Or. en

Pagrindimas

Direktyvos 2 straipsnio 1 dalyje apibrėžta, kad liftas turėtų būti naudojamas asmenims su 
prekėmis ar be jų arba daiktams gabenti, tik jei lifto kabina yra prieinama žmonėms. Asmenų, 
įeinančių į kabiną, saugumas turi būti užtikrintas kiek galima geriau. Nėra jokio reikalo 
tikslinti, kokiais atvejais (ar liftai skirti asmenims, asmenims ir prekėms ar tik prekėms 
gabenti, jei lifto kabina yra prieinama) reikėtų ypatingą dėmesį skirti pažeidžiamų naudotojų 
apsaugai.

Pakeitimas 35
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) dabartinę sistemą reikėtų papildyti 
procedūra, pagal kurią suinteresuotosios 
šalys būtų informuojamos apie priemones, 
kurių ketinama imtis dėl liftų arba lifto 
saugos įtaisų, keliančių pavojų žmonių 
sveikatai ir saugai arba kitų su visuomenės 

(30) dabartinę sistemą reikėtų papildyti 
procedūra, pagal kurią suinteresuotosios 
šalys būtų informuojamos apie priemones, 
kurių ketinama imtis dėl liftų arba lifto 
saugos įtaisų, keliančių pavojų žmonių 
sveikatai ir saugai, įskaitant vaikų, 
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interesų apsauga susijusių aspektų 
požiūriu. Be to, ta sistema turėtų sudaryti 
sąlygas rinkos priežiūroms institucijoms 
bendradarbiauti su atitinkamais 
ekonominės veiklos vykdytojais ir veiksmų 
tokių liftų ir lifto saugos įtaisų atžvilgiu 
imtis ankstesniame etape;

pagyvenusių žmonių ir neįgaliųjų 
saugumą, arba kitų su visuomenės interesų 
apsauga susijusių aspektų požiūriu. Be to, 
ta sistema turėtų sudaryti sąlygas rinkos 
priežiūroms institucijoms bendradarbiauti 
su atitinkamais ekonominės veiklos 
vykdytojais ir veiksmų tokių liftų ir lifto 
saugos įtaisų atžvilgiu imtis ankstesniame 
etape;

Or. en

Pagrindimas

Direktyvos 2 straipsnio 1 dalyje apibrėžta, kad liftas turėtų būti naudojamas asmenims su 
prekėmis ar be jų arba daiktams gabenti, tik jei lifto kabina yra prieinama žmonėms. Asmenų, 
įeinančių į kabiną, saugumas turi būti užtikrintas kiek galima geriau. Nėra jokio reikalo 
tikslinti, kokiais atvejais (ar liftai skirti asmenims, asmenims ir prekėms ar tik prekėms 
gabenti, jei lifto kabina yra prieinama) reikėtų ypatingą dėmesį skirti pažeidžiamų naudotojų 
apsaugai.

Pakeitimas 36
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35a) rengiant su šia direktyva susijusius 
suderintus standartus taip pat reikėtų 
atsižvelgti į Jungtinių Tautų neįgaliųjų 
teisių konvenciją, kurią Europos Sąjunga 
pasirašė 2010 m. gruodžio 23 d.; 

Or. en

Pakeitimas 37
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl direktyvos
37 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) reikia nustatyti pereinamojo 
laikotarpio tvarką, pagal kurią būtų galima 
pradėti eksploatuoti liftus, kurie jau buvo 
pateikti rinkai pagal Direktyvą 95/16/EB;

(37) 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 produktų atsargas. Reikia
nustatyti pereinamojo laikotarpio tvarką, 
pagal kurią būtų galima pradėti 
eksploatuoti liftus, kurie jau buvo pateikti 
rinkai pagal Direktyvą 95/16/EB;

Or. en

Pakeitimas 38
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8) įgaliotasis atstovas – Sąjungoje 
įsisteigęs fizinis arba juridinis asmuo, 
gavęs gamintojo rašytinį įgaliojimą veikti 
jo vardu ir atlikti nurodytas užduotis;

(8) įgaliotasis atstovas – Sąjungoje 
įsisteigęs fizinis arba juridinis asmuo, 
gavęs gamintojo rašytinį įgaliojimą veikti 
jo vardu ir atlikti tiksliai apibrėžtas
užduotis;

Or. en

Pakeitimas 39
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 12 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) akreditavimas – atitinka 
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Reglamente (EB) Nr. 765/2008 nustatytą 
reikšmę;

Or. en

Pakeitimas 40
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 12 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12b) nacionalinė akreditacijos įstaiga − 
atitinka Reglamente (EB) Nr. 765/2008 
nustatytą reikšmę;

Or. en

Pakeitimas 41
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 13 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13) techninė specifikacija – dokumentas, 
kuriame nustatyti techniniai reikalavimai, 
kuriuos turi atitikti lifto saugos įtaisas;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 42
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 14 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14) atitikties vertinimas – procesas, kuriuo (14) atitikties vertinimas – procesas, kuriuo 
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nustatoma, ar liftas arba lifto saugos įtaisas 
atitinka I priede nustatytus esminius 
sveikatos apsaugos ir saugos reikalavimus;

nustatoma, ar liftas arba lifto saugos įtaisas 
atitinka šioje direktyvoje nustatytus 
esminius sveikatos apsaugos ir saugos 
reikalavimus;

Or. en

Pakeitimas 43
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 16 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16) susigrąžinimas – bet kokia priemonė, 
kuria siekiama, kad būtų grąžintas 
įrengėjui jau pateiktas lifto saugos įtaisas;

(16) susigrąžinimas – bet kokia priemonė, 
kuria siekiama, kad būtų grąžintas 
įrengėjui ar galutiniam naudotojui jau 
pateiktas lifto saugos įtaisas;

Or. en

Pakeitimas 44
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 17 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17) pašalinimas – bet kokia priemonė, 
kuria siekiama užkirsti kelią lifto 
pateikimui rinkai arba lifto saugos įtaisui 
tiekimui rinkai;

(17) pašalinimas – bet kokia priemonė, 
kuria siekiama užkirsti kelią lifto tiekimui
rinkai arba lifto saugos įtaiso tiekimui 
rinkai;

Or. en

Pakeitimas 45
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi visų atitinkamų 
priemonių kad užtikrintų, jog liftai, 
kuriems taikoma ši direktyva, galėtų būti 
pateikti rinkai ir pradėti eksploatuoti tik 
tuomet, jeigu jie nekelia pavojaus žmonių 
sveikatai ir saugumui arba, atitinkamai, 
turto saugumui, kai yra tinkamai įrengti
bei prižiūrimi ir naudojami pagal numatytą 
paskirtį.

1. Valstybės narės imasi visų atitinkamų 
priemonių, kad užtikrintų, jog liftai, 
kuriems taikoma ši direktyva, galėtų būti 
pateikti rinkai ir pradėti eksploatuoti tik 
tuomet, jeigu jie nekelia pavojaus žmonių 
sveikatai ir saugumui arba, atitinkamai, 
turto saugumui, kai yra tinkamai įrengti bei 
prižiūrimi ir naudojami pagal numatytą 
paskirtį arba pagal paskirtį, kuri gali būti 
pagrįstai numatyta taikant šią direktyvą.

Or. en

Pagrindimas

Itin svarbu apibrėžti, kad lifto naudojimas turėtų būti ne tik pagrįstas, bet ir atitikti šioje 
direktyvoje nustatytą tvarką. „Pagrįstumo“ apibrėžtis pernelyg plati, kad būtų galima 
užtikrinti taikymo aukšto lygio teisinį tikrumą.

Pakeitimas 46
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Jei dėl ribotos erdvės esamame pastate 
neįmanoma lifto įrengti nepakenkiant 
kitiems pažeidžiamiems naudotojams, 
pvz., vaikams, pagyvenusiems žmonėms ar 
tam tikrą ribotą negalią turintiems 
asmenims, liftas tiekiamas rinkai, tik jei 
jis yra sukonstruotas taip, kad galėtų būti 
lengvai naudojamas neįgaliųjų ir jiems 
prieinamas.

Or. en

Pagrindimas

Nors neįgaliųjų apsauga yra itin svarbi, labai svarbu taip pat pažeidžiamiems naudotojams 
(pvz., vaikams, pagyvenusiems žmonėms ar tam tikrą ribotą negalią turintiems asmenims) 
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užtikrinti galimybę įrengti liftą esamame pastate.

Pakeitimas 47
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Įrengėjai užtikrina, kad prie gaminio 
būtų pridėta I priedo 6.2 punkte nurodyta 
naudojimo instrukcija, pateikiama 
galutiniams naudotojams lengvai 
suprantama, atitinkamos valstybės narės, 
kurioje įrengiamas liftas, nustatyta kalba.

7. Įrengėjai užtikrina, kad prie gaminio 
būtų pridėta I priedo 6.2 punkte nurodytos 
instrukcijos ir saugos informacija.

Or. en

Pakeitimas 48
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kai to reikia atsižvelgiant į lifto saugos 
įtaiso keliamą pavojų, gamintojai, siekdami 
apsaugoti vartotojų sveikatą ir užtikrinti jų 
saugą, išbando rinkai tiekiamus lifto 
saugos įtaisus, nagrinėja ir, jei būtina, 
registruoja skundus, informaciją apie 
reikalavimų neatitinkančius ir susigrąžintus 
lifto saugos įtaisus, taip pat informuoja 
platintojus ir įrengėjus apie tokią 
stebėseną.

4. Gamintojai užtikrina, kad būtų 
taikomos reikiamos procedūros serijinės 
produkcijos atitikčiai išlaikyti. Tinkamai 
atsižvelgiama į gaminio projektavimo ar 
charakteristikų pakeitimus ir darniųjų 
standartų ar techninių specifikacijų, 
kuriais remiantis deklaruojama gaminio 
atitiktis, pakeitimus.

Kai to reikia atsižvelgiant į lifto saugos 
įtaiso keliamą pavojų, gamintojai, siekdami 
apsaugoti vartotojų sveikatą ir užtikrinti jų 
saugą, išbando rinkai tiekiamus lifto 
saugos įtaisus, nagrinėja ir, jei būtina, 
registruoja skundus, informaciją apie 
reikalavimų neatitinkančius ir susigrąžintus 
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lifto saugos įtaisus, taip pat informuoja 
platintojus ir įrengėjus apie tokią 
stebėseną.

Or. en

Pakeitimas 49
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Gamintojai ant lifto saugos įtaiso arba, 
jeigu to neįmanoma padaryti, ant 
neatskiriamos lifto saugos įtaiso etiketės 
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 gamintojais.

6. Gamintojai ant lifto saugos įtaiso arba, 
jeigu to neįmanoma padaryti, ant 
neatskiriamos lifto saugos įtaiso etiketės 
nurodo savo pavadinimą, registruotą prekės 
pavadinimą arba registruotą prekės ženklą, 
savo interneto svetainės adresą 
vartotojams ir rinkos priežiūroms 
institucijoms suprantama kalba ir adresą, 
kuriuo su jais galima susisiekti. Turi būti 
nurodytas vienas adresas, kuriuo galima 
susisiekti su gamintojais.

Or. en

Pakeitimas 50
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Importuotojai ant lifto saugos įtaiso 
arba, jeigu to neįmanoma padaryti, ant 
pakuotės arba lifto saugos įtaiso 
lydimajame dokumente nurodo savo 
pavadinimą, registruotą prekės pavadinimą 
arba registruotą prekės ženklą ir adresą, 
kuriuo su jais galima susisiekti.

3. Importuotojai ant lifto saugos įtaiso 
arba, jeigu to neįmanoma padaryti, ant 
pakuotės arba lifto saugos įtaiso 
lydimajame dokumente nurodo savo 
pavadinimą, registruotą prekės pavadinimą 
arba registruotą prekės ženklą, savo 
interneto svetainės adresą vartotojams ir 
rinkos priežiūroms institucijoms 
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suprantama kalba ir adresą, kuriuo su jais 
galima susisiekti.

Or. en

Pakeitimas 51
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. ES atitikties deklaracija parengiama 
pagal II priede pateiktą pavyzdį, joje 
pateikiama atitinkamuose šios direktyvos 
V, VIII, X, XI arba XII prieduose 
aprašytuose moduliuose nurodyta 
informacija ir ji nuolat atnaujinama. Ji 
išverčiama į valstybės narės, kurios rinkai 
pateikiamas ar tiekiamas liftas arba lifto 
saugos įtaisas, reikalaujamą kalbą ar 
kalbas.

2. ES atitikties deklaracija parengiama 
pagal II priede pateiktą pavyzdį, joje 
pateikiama atitinkamuose šios direktyvos 
V, VIII, X, XI arba XII prieduose 
aprašytuose moduliuose nurodyta 
informacija ir ji nuolat atnaujinama. Gavus 
prašymą, ji gali būti išversta į valstybės 
narės, kurios rinkai pateikiamas ar 
tiekiamas liftas arba lifto saugos įtaisas, 
reikalaujamą kalbą ar kalbas.

Or. en

Pakeitimas 52
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) XI priede nurodytą visiško kokybės 
užtikrinimo sistemos patvirtinimą.

c) XI priede nurodytos visiško kokybės 
užtikrinimo sistemos atitikties vertinimo 
procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 53
Zuzana Roithová
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Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) VI priede nurodytą gaminio kokybės 
užtikrinimo sistemos patvirtinimą;

a) VI priede nurodytos gaminio kokybės 
užtikrinimo sistemos atitikties vertinimo 
procedūrą;

Or. en

Pakeitimas 54
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) VII priede nurodytą visiško kokybės 
užtikrinimo sistemos patvirtinimą.

b) VII priede nurodytos visiško kokybės 
užtikrinimo sistemos atitikties vertinimo 
procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 55
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 4 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) IX priede nurodytos atitikties tipui 
atsitiktiniais intervalais atliekant lifto 
saugos įtaisų tikrinimą vertinimo 
procedūrą.

Or. en
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Pakeitimas 56
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 2 dalis

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 ir dėl saugumo priežasčių 
atitikties vertinimo įstaigos privalo būti akredituotos valdžios institucijų ir jos jokiu būdu 
neturėtų būti verslo asociacijos ar profesiniai susivienijimai. 

Pakeitimas 57
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įstaiga, priklausanti verslo asociacijai 
arba profesinei federacijai, 
atstovaujančiai įmonėms, susijusioms su 
jos vertinamų liftų arba lifto saugos įtaisų 
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 ir dėl saugumo priežasčių 
atitikties vertinimo įstaigos privalo būti akredituotos valdžios institucijų ir jos jokiu būdu 
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neturėtų būti verslo asociacijos ar profesiniai susivienijimai. 

Pakeitimas 58
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 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 lifto saugos įtaisų 
projektuotojai, gamintojai, tiekėjai, 
pirkėjai, savininkai, naudotojai ar 
prižiūrėtojai, arba tų šalių įgaliotieji 
atstovai.

4. Atitikties vertinimo įstaiga, jos 
aukščiausio lygio vadovai ir už atitikties 
vertinimo užduotis atsakingi darbuotojai 
negali būti lifto saugos įtaisų 
projektuotojai, gamintojai, tiekėjai, 
pirkėjai, savininkai, naudotojai ar 
prižiūrėtojai, arba tų šalių įgaliotieji 
atstovai.

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti sertifikavimo patikimumą bei nešališkumą ir dėl saugumo priežasčių 
atitikties vertinimo įstaigos privalo būti akredituotos valdžios institucijų ir jos jokiu būdu 
neturėtų būti verslo asociacijos ar profesiniai susivienijimai. 

Pakeitimas 59
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atitikties vertinimo įstaiga, jos aukščiausio 
lygio vadovai ir už atitikties vertinimo 
užduotis atsakingi darbuotojai negali būti 
vertinamų liftų projektuotojai, gamintojai, 
tiekėjai, įrengėjai, pirkėjai, savininkai, 
naudotojai ar prižiūrėtojai.

Atitikties vertinimo įstaiga, jos aukščiausio 
lygio vadovai ir už atitikties vertinimo 
užduotis atsakingi darbuotojai negali būti 
liftų projektuotojai, gamintojai, tiekėjai, 
įrengėjai, pirkėjai, savininkai, naudotojai ar 
prižiūrėtojai.

Or. fr
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Pagrindimas

Siekiant užtikrinti sertifikavimo patikimumą bei nešališkumą ir dėl saugumo priežasčių 
atitikties vertinimo įstaigos privalo būti akredituotos valdžios institucijų ir jos jokiu būdu 
neturėtų būti verslo asociacijos ar profesiniai susivienijimai. 

Pakeitimas 60
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prie prašymo pridedamas liftų arba lifto 
saugos įtaisų, kuriuos vertinti ta įstaiga 
teigia turinti kompetencijos, atitikties 
vertinimo procedūrų aprašymas, taip pat 
nacionalinės akreditacijos įstaigos išduotas 
akreditacijos pažymėjimas, jeigu jis yra,
kuriuo patvirtinama, kad atitikties 
vertinimo įstaiga atitinka 24 straipsnyje 
nustatytus reikalavimus.

2. Prie prašymo pridedamas liftų arba lifto 
saugos įtaisų, kuriuos vertinti ta įstaiga 
teigia turinti kompetencijos, atitikties 
vertinimo procedūrų aprašymas, taip pat 
nacionalinės akreditacijos įstaigos išduotas 
akreditacijos pažymėjimas, kuriuo 
patvirtinama, kad atitikties vertinimo 
įstaiga atitinka 24 straipsnyje nustatytus 
reikalavimus.

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti sertifikavimo patikimumą bei nešališkumą ir dėl saugumo priežasčių 
atitikties vertinimo įstaigos privalo būti akredituotos valdžios institucijų ir jos jokiu būdu 
neturėtų būti verslo asociacijos ar profesiniai susivienijimai. 

Pakeitimas 61
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 3 dalis

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 24 

Išbraukta.
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straipsnyje nustatytiems reikalavimams 
patikrinti, patvirtinti ir reguliariai stebėti.

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti sertifikavimo patikimumą bei nešališkumą ir dėl saugumo priežasčių 
atitikties vertinimo įstaigos privalo būti akredituotos valdžios institucijų ir jos jokiu būdu 
neturėtų būti verslo asociacijos ar profesiniai susivienijimai. 

Pakeitimas 62
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu paskelbimo pranešimas nėra 
grindžiamas akreditacijos pažymėjimu, 
kaip nurodyta 27 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 24 
straipsnyje išdėstytus reikalavimus.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti sertifikavimo patikimumą bei nešališkumą ir dėl saugumo priežasčių 
atitikties vertinimo įstaigos privalo būti akredituotos valdžios institucijų ir jos jokiu būdu 
neturėtų būti verslo asociacijos ar profesiniai susivienijimai. 

Pakeitimas 63
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa
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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

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti sertifikavimo patikimumą bei nešališkumą ir dėl saugumo priežasčių 
atitikties vertinimo įstaigos privalo būti akredituotos valdžios institucijų ir jos jokiu būdu 
neturėtų būti verslo asociacijos ar profesiniai susivienijimai. 

Pakeitimas 64
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu per 1 dalies antroje pastraipoje 
nurodytą laikotarpį įrengėjas nesiima 
reikiamų taisomųjų veiksmų, rinkos 
priežiūros institucijos imasi visų tinkamų 
laikinųjų priemonių, kad būtų apribotas 
liftų arba lifto saugos įtaisų pateikimas jų 
nacionalinei rinkai arba eksploatavimas.

4. Jeigu per 1 dalies antroje pastraipoje 
nurodytą laikotarpį įrengėjas nesiima 
reikiamų taisomųjų veiksmų, rinkos 
priežiūros institucijos imasi visų tinkamų 
laikinųjų priemonių, kad būtų apribotas 
liftų arba lifto saugos įtaisų pateikimas jų 
nacionalinei rinkai ir eksploatavimas.

Or. en

Pakeitimas 65
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 5 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) liftas arba lifto saugos įtaisas neatitinka I 
priede nurodytų esminių sveikatos 
apsaugos ir saugos reikalavimų;

a) liftas arba lifto saugos įtaisas neatitinka 
šioje direktyvoje nurodytų esminių 
sveikatos apsaugos ir saugos reikalavimų;

Or. en

Pakeitimas 66
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Jeigu per 2 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 dienos nei 
valstybė narė, nei Komisija nepareiškė 
nepritarimo pereinamojo laikotarpio 
priemonei, kurią taiko valstybė narė, ta 
priemonė laikoma pagrįsta.

Or. en

Pakeitimas 67
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu su liftu susijusi nacionalinė 
priemonė laikoma pagrįsta, visos valstybės 
narės imasi priemonių, būtinų užtikrinti, 
kad reikalavimų neatitinkančio lifto 
pateikimas jų nacionalinei rinkai arba 
eksploatavimas būtų apribotas.

2. Jeigu su liftu susijusi nacionalinė 
priemonė laikoma pagrįsta, visos valstybės 
narės imasi priemonių, būtinų užtikrinti, 
kad reikalavimų neatitinkančio lifto 
pateikimas jų nacionalinei rinkai ir
eksploatavimas būtų apribotas.

Or. en
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Pakeitimas 68
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) liftas arba lifto saugos įtaisas CE ženklu 
pažymėtas pažeidžiant Reglamento (EB) 
Nr. 765/2008 30 straipsnį arba šios 
direktyvos 18 ir 19 straipsnius;

a) liftas arba lifto saugos įtaisas CE ženklu 
pažymėtas pažeidžiant Reglamento (EB) 
Nr. 765/2008 30 straipsnį arba šios 
direktyvos 19 straipsnį;

Or. en

Pakeitimas 69
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl direktyvos
46 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės ne vėliau kaip [įrašyti datą 
(įprastai rašomi metai, mėnuo ir paskutinė 
mėnesio diena) – 2 metai po priėmimo] 
priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės 
aktus, kuriais įgyvendinami [2 straipsnio 
5–19 dalys, 7–14 straipsniai, 17–18 
straipsniai, 19 straipsnio 5 dalis, 20–45 
straipsniai, 46 straipsnio 1 dalis, 47–49 
straipsniai] ir priedai: [II priedo A dalies f), 
k), l), m) punktai, II priedo B dalies d), j), 
k), l) punktai, IV priedo A dalies 2.e), 3.c), 
3.e), 3.g) punktai, 4.b)–e) punktai, 5–9 
punktai, IV priedo B dalies 2.e), 3.c), 3.e), 
3.h) punktai, 4.c)–e) punktai, 5 punkto 2–4 
pastraipos, 6–9 punktai, V priedo 3,3.b) 
punktas, 6–7 punktai, VI priedo 3.1 a)–c) 
punktai, 3.3 punkto 4–5 pastraipos, 4.3 
punktas, 6–7 punktai, VII priedo 3.1.a)–b), 
3,1.d), 3.1.f) punktai, 3.3 punktas, 4.2 
punktas, 6 punktas, VII priedo 3.c)–d), 3.g) 
punktai, VII priedo 4 punktas, IX priedo 
3.a)–d) punktai, X priedo 3.1a), 3.1.e) 
punktai, 3.4 punktas, 6–7 punktai, XI 

Valstybės narės ne vėliau kaip [įrašyti 
datą (įprastai rašomi metai, mėnuo ir 
paskutinė mėnesio diena) – treji metai po 
priėmimo] priima ir paskelbia įstatymus ir 
kitus teisės aktus, kuriais įgyvendinami [2 
straipsnio 5–19 dalys, 7–14 straipsniai, 17–
18 straipsniai, 19 straipsnio 5 dalis, 20–45 
straipsniai, 46 straipsnio 1 dalis, 47–49 
straipsniai] ir priedai: [II priedo A dalies f), 
k), l), m) punktai, II priedo B dalies d), j), 
k), l) punktai, IV priedo A dalies 2.e), 3.c), 
3.e), 3.g) punktai, 4.b)–e) punktai, 5–9 
punktai, IV priedo B dalies 2.e), 3.c), 3.e), 
3.h) punktai, 4.c)–e) punktai, 5 punkto 2–4 
pastraipos, 6–9 punktai, V priedo 3,3.b) 
punktas, 6–7 punktai, VI priedo 3.1 a)–c) 
punktai, 3.3 punkto 4–5 pastraipos, 4.3 
punktas, 6–7 punktai, VII priedo 3.1.a)–b), 
3,1.d), 3.1.f) punktai, 3.3 punktas, 4.2 
punktas, 6 punktas, VII priedo 3.c)–d), 3.g) 
punktai, VII priedo 4 punktas, IX priedo 
3.a)–d) punktai, X priedo 3.1a), 3.1.e) 
punktai, 3.4 punktas, 6–7 punktai, XI 
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priedo 3.1.a)–c), 3.1.e) punktai, 3.3.3, 3.3.4 
punktai, 3.4 –3.5 punktai, 5.b) punktas, 6 
punktas, XII priedo 3.1.a) punktas, 3.3 
punktas, 6 punktas].  [Straipsniai ir priedai, 
kurie buvo pakeisti palyginus su ankstesne 
direktyva]. Priimtų nuostatų tekstus ir 
minėtų nuostatų bei šios direktyvos 
atitikties lentelę jos nedelsdamos pateikia 
Komisijai.

priedo 3.1.a)–c), 3.1.e) punktai, 3.3.3, 3.3.4 
punktai, 3.4 –3.5 punktai, 5.b) punktas, 6 
punktas, XII priedo 3.1.a) punktas, 3.3 
punktas, 6 punktas]. [Straipsniai ir priedai, 
kurie buvo pakeisti palyginus su ankstesne 
direktyva]. . Priimtų nuostatų tekstus ir 
minėtų nuostatų bei šios direktyvos 
atitikties lentelę jos nedelsdamos pateikia 
Komisijai.

Or. en

Pakeitimas 70
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 4 dalies 4,8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4.8. Judanti ir atidarytomis durimis stovinti 
lifto kabina turėtų būti atitinkamai 
apšviesta; kabinoje turi būti avarinis 
apšvietimas.

4.8. Judanti ir atidarytomis durimis stovinti 
lifto kabina turi būti atitinkamai apšviesta; 
kabinoje turi būti avarinis apšvietimas.

Or. en

Pakeitimas 71
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 4 dalies 4.9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4.9. punkte  nurodytos ryšio priemonės ir 
4.8 punkte  nurodytas avarinis apšvietimas 
turi būti suprojektuoti ir pagaminti taip, 
kad veiktų net ir tuomet, kai nutrūksta 
įprastas elektros srovės tiekimas. Jų 
veikimo trukmė turėtų būti pakankama, 
kad būtų įmanoma atlikti įprastą gelbėjimo 
operaciją.

4.9. punkte nurodytos ryšio priemonės ir 
4.8 punkte nurodytas avarinis apšvietimas 
turi būti suprojektuoti ir pagaminti taip, 
kad veiktų net ir tuomet, kai nutrūksta 
įprastas elektros srovės tiekimas. Jų 
veikimo trukmė turi būti pakankama, kad 
būtų įmanoma atlikti įprastą gelbėjimo 
operaciją.
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Or. en

Pakeitimas 72
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 6 dalies 6.2 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6.2. Su kiekvienu liftu turi būti pateikiama 
naudojimo instrukcija, parengta
vartotojams ir kitiems galutiniams 
naudotojams lengvai suprantama, 
atitinkamos valstybės narės nustatyta 
kalba . Šioje naudojimo instrukcijoje
pateikiami bent jau šie duomenys  :

6.2. Su kiekvienu liftu turi būti 
pateikiamos instrukcijos ir saugos 
informacija, parengtos vartotojams ir 
kitiems galutiniams naudotojams lengvai 
suprantama, atitinkamos valstybės narės 
nustatyta kalba. Tokios instrukcijos ir 
saugos informacija, taip pat bet koks 
ženklinimas turi būti aiškūs, suprantami 
ir suvokiami. Instrukcijose ir saugos 
informacijoje pateikiami bent jau šie 
duomenys:

Or. en


