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Grozījums Nr. 34
Matteo Salvini

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) lai nodrošinātu augstu sabiedrības 
interešu aizsardzības līmeni, piemēram, 
patērētāju veselību, drošību un aizsardzību, 
kā arī lai garantētu taisnīgu konkurenci 
Savienības tirgū, uzņēmējiem būtu jāatbild 
par liftu un liftu aizsargierīču atbilstību, 
ņemot vērā viņu attiecīgos uzdevumus 
piegādes ķēdē,

(5) lai nodrošinātu augstu sabiedrības 
interešu aizsardzības līmeni, piemēram, 
patērētāju veselību, drošību un aizsardzību, 
tostarp neaizsargātu patērētāju augsta 
līmeņa aizsardzību, kā arī lai garantētu 
taisnīgu konkurenci Savienības tirgū, 
uzņēmējiem būtu jāatbild par liftu un liftu 
aizsargierīču atbilstību, ņemot vērā viņu 
attiecīgos uzdevumus piegādes ķēdē,

Or. en

Pamatojums

Direktīvas 2. panta 1. punktā ir noteikts, ka lifti būtu jāizmanto cilvēku pārvadāšanai ar vai 
bez precēm vai priekšmetiem tikai tad, ja kabīne ir pieejama cilvēkiem. Ciktāl iespējams, 
jāgarantē to personu drošība, kuras ierodas kabīnē. Nav jāprecizē, kādos gadījumos (vai lifti 
ir paredzēti cilvēku, cilvēku un preču vai tikai preču pārvadāšanai, ja kabīne ir pieejama) 
būtu jāpievērš īpaša uzmanība neaizsargātu lietotāju aizsardzībai.

Grozījums Nr. 35
Matteo Salvini

Direktīvas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) pašreizējā sistēma būtu jāpapildina ar 
procedūru, kas ļauj ieinteresētajām 
personām saņemt informāciju par 
pasākumiem, kurus paredzēts veikt 
attiecībā uz liftiem un liftu aizsargierīcēm, 
kas rada apdraudējumu cilvēku veselībai 
un drošībai vai citiem sabiedrības interešu 
aizsardzības aspektiem. Tai būtu arī jāļauj 

(30) pašreizējā sistēma būtu jāpapildina ar 
procedūru, kas ļauj ieinteresētajām 
personām saņemt informāciju par 
pasākumiem, kurus paredzēts veikt 
attiecībā uz liftiem un liftu aizsargierīcēm, 
kas rada apdraudējumu cilvēku veselībai 
un drošībai, tostarp bērnu, vecāka 
gadagājuma cilvēku vai cilvēku ar 
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tirgus uzraudzības iestādēm sadarbībā ar 
attiecīgajiem uzņēmējiem savlaicīgāk 
rīkoties saistībā ar šādiem liftiem un liftu 
aizsargierīcēm,

invaliditāti veselībai, vai citiem sabiedrības 
interešu aizsardzības aspektiem. Tai būtu 
arī jāļauj tirgus uzraudzības iestādēm 
sadarbībā ar attiecīgajiem uzņēmējiem 
savlaicīgāk rīkoties saistībā ar šādiem 
liftiem un liftu aizsargierīcēm,

Or. en

Pamatojums

Direktīvas 2. panta 1. punktā ir noteikts, ka lifti būtu jāizmanto cilvēku pārvadāšanai ar vai 
bez precēm vai priekšmetiem tikai tad, ja kabīne ir pieejama cilvēkiem. Ciktāl iespējams, 
jāgarantē to personu drošība, kuras ierodas kabīnē. Nav jāprecizē, kādos gadījumos (vai lifti 
ir paredzēti cilvēku, cilvēku un preču vai tikai preču pārvadāšanai, ja kabīne ir pieejama) 
būtu jāpievērš īpaša uzmanība neaizsargātu lietotāju aizsardzībai.

Grozījums Nr. 36
Zuzana Roithová

Direktīvas priekšlikums
35.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35a) Saskaņotajos standartos, uz kuriem 
attiecas šī direktīva, arī pilnībā jāņem 
vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Konvencija par personu ar invaliditāti 
tiesībām, kuru Eiropas Savienība 
parakstīja 2010. gada 23. decembrī.

Or. en

Grozījums Nr. 37
Christel Schaldemose

Direktīvas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) jāparedz  pārejas noteikumi, saskaņā 
ar kuriem ir iespējams laists tirgū vai nodot 

(37) Ražotājiem un importētājiem ir jādod 
pietiekams, taču ierobežots laiks, lai 
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ekspluatācijā liftus, kas jau ir laisti tirgū 
saskaņā ar Direktīvu 95/16/EK,

izmantotu visas tiesības atbilstoši 
attiecīgās valsts tiesību normām, kas ir 
spēkā pirms to tiesību normu 
piemērošanas, ar kurām transponē šo 
direktīvu, piemēram, izpārdot saražoto 
produktu krājumus. jāparedz  pārejas 
noteikumi, saskaņā ar kuriem ir iespējams 
laists tirgū vai nodot ekspluatācijā liftus, 
kas jau ir laisti tirgū saskaņā ar Direktīvu 
95/16/EK,

Or. en

Grozījums Nr. 38
Zuzana Roithová

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 8. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) “pilnvarotais pārstāvis” ir jebkura 
fiziska vai juridiska persona, kas veic 
uzņēmējdarbību Savienībā un ir saņēmusi 
rakstisku ražotāja pilnvaru rīkoties tā vārdā 
attiecībā uz konkrētiem uzdevumiem,

(8) “pilnvarotais pārstāvis” ir jebkura 
fiziska vai juridiska persona, kas veic 
uzņēmējdarbību Savienībā un ir saņēmusi 
rakstisku ražotāja pilnvaru rīkoties tā vārdā 
attiecībā uz norādītiem uzdevumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 39
Zuzana Roithová

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 12.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) „akreditācija” ir lietota tādā 
nozīmē, kāda tai piešķirta Regulā (EK) 
Nr. 765/2008;

Or. en
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Grozījums Nr. 40
Zuzana Roithová

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 12.b apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12b) "valsts akreditācijas struktūra" ir 
lietota tādā izpratnē, kā noteikts Regulā 
(EK) Nr. 765/2008;

Or. en

Grozījums Nr. 41
Zuzana Roithová

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) “tehniskā specifikācija” ir 
dokuments, kurā noteiktas tehniskās 
prasības, kurām liftam vai lifta 
aizsargierīcei jāatbilst,

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 42
Zuzana Roithová

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) “atbilstības novērtēšana” ir process, 
kurā pierāda, vai ir ievērotas drošības un 
veselības pamatprasības, kas izklāstītas 
I pielikumā un kas attiecas uz liftu vai lifta 
aizsargierīci, procesu un sistēmu,

(14) “atbilstības novērtēšana” ir process, 
kurā pierāda, vai ir ievērotas drošības un 
veselības pamatprasības, kas izklāstītas 
šajā direktīvā un kas attiecas uz liftu vai 
lifta aizsargierīci, procesu un sistēmu,

Or. en
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Grozījums Nr. 43
Zuzana Roithová

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 16. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) “atsaukšana” ir ikviens pasākums, 
kura mērķis ir saņemt atpakaļ lifta 
aizsargierīci, kas jau ir bijusi darīta 
pieejama uzstādītājam,

(16) “atsaukšana” ir ikviens pasākums, 
kura mērķis ir saņemt atpakaļ lifta 
aizsargierīci, kas jau ir bijusi darīta 
pieejama uzstādītājam vai galalietotājam,

Or. en

Grozījums Nr. 44
Zuzana Roithová

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) “izņemšana” ir ikviens pasākums, kas 
paredzēts, lai novērstu, ka lifts tiek laists
tirgū vai lifta aizsargierīce tiek darīta 
pieejama tirgū,

(17) “izņemšana” ir ikviens pasākums, kas 
paredzēts, lai novērstu, ka lifts vai lifta 
aizsargierīce tiek darīta pieejama tirgū,

Or. en

Grozījums Nr. 45
Matteo Salvini

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis veic visus atbilstīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka liftus, uz 
kuriem attiecas šī direktīva, drīkst laist 
tirgū un nodot ekspluatācijā tikai tad, ja, 

1. Dalībvalstis veic visus atbilstīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka liftus, uz 
kuriem attiecas šī direktīva, drīkst laist 
tirgū un nodot ekspluatācijā tikai tad, ja, 
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pareizi uzstādot un uzturot kārtībā, kā arī 
izmantojot tos paredzētajiem mērķiem, lifti 
neapdraud cilvēku veselību un drošību vai 
īpašuma drošību.

pareizi uzstādot un uzturot kārtībā, kā arī 
izmantojot tos paredzētajiem mērķiem vai 
mērķiem, ko var pamatoti paredzēt šīs 
direktīvas piemērošanas jomā, lifti 
neapdraud cilvēku veselību un drošību vai 
īpašuma drošību.

Or. en

Pamatojums

Ir ļoti būtiski norādīt, ka nevis lifta izmantošanai vajadzētu būt saprātīgai, bet tai vienmēr 
būtu jāatbilst kārtībai, ko paredz šī direktīva. „Saprātīguma” definīcija ir pārāk plaša, lai 
nodrošinātu augsta līmeņa tiesisko noteiktību piemērošanā.

Grozījums Nr. 46
Matteo Salvini

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja ir iespējams ierīkot liftu jau esošā 
ēkā ierobežotas pieejamās telpas dēļ, 
tādējādi neradot kaitējumu bērniem, 
vecāka gadagājuma cilvēkiem vai 
cilvēkiem ar ierobežotu invaliditāti, lifts 
tiek darīts pieejams tirgū tikai tad, ja tas 
būvēts tā, lai būtu viegli pieejams un 
izmantojams cilvēkiem ar invaliditāti.

Or. en

Pamatojums

Lai gan cilvēku ar invaliditāti aizsardzība ir īpaši svarīga, ir arī ļoti būtiski nodrošināt, lai 
visiem neaizsargātajiem lietotājiem (piemēram, bērniem, vecāka gadagājuma cilvēkiem un 
cilvēkiem ar dažiem ierobežotiem invaliditātes veidiem, kas neliedz viņiem izmantot liftu) būtu 
iespēja ierīkot liftu jau esošā ēkā.

Grozījums Nr. 47
Zuzana Roithová
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Direktīvas priekšlikums
7. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Uzstādītāji nodrošina, lai liftam būtu 
pievienotas lietošanas instrukcijas, kas 
minētas I pielikuma 6.2. punktā, 
galalietotājiem saprotamā valodā, par ko 
lemj attiecīgā dalībvalsts, kurā lifts ir 
uzstādīts.

7. Uzstādītāji nodrošina, lai liftam būtu 
pievienotas lietošanas instrukcijas un 
drošības informācija, kas minēta
I pielikuma 6.2. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 48
Zuzana Roithová

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja to uzskata par lietderīgu saistībā ar 
lifta aizsargierīces radīto apdraudējumu, 
ražotāji patērētāju veselības un drošības 
aizsardzības nolūkā veic tirgū pieejamo 
liftu aizsargierīču paraugu testēšanu, 
izmeklē un, ja vajadzīgs, veic sūdzību, 
neatbilstīgu liftu aizsargierīču un atsauktu 
liftu aizsargierīču reģistrāciju, kā arī 
pastāvīgi informē par šo uzraudzību 
izplatītājus un uzstādītājus.

4. Ražotāji nodrošina, lai būtu 
procedūras, kā nodrošināt pastāvīgu 
atbilstību sērijveida ražošanā. Pienācīgi 
ņem vērā produkta dizaina vai īpašību 
izmaiņas, kā arī izmaiņas saskaņotajos 
standartos vai tehniskajās specifikācijās, 
uz kurām atsaucoties deklarēta produkta 
atbilstība.

Ja to uzskata par lietderīgu saistībā ar lifta 
aizsargierīces radīto apdraudējumu, 
ražotāji patērētāju veselības un drošības 
aizsardzības nolūkā veic tirgū pieejamo 
liftu aizsargierīču paraugu testēšanu, 
izmeklē un, ja vajadzīgs, veic sūdzību, 
neatbilstīgu liftu aizsargierīču un atsauktu 
liftu aizsargierīču reģistrāciju, kā arī 
pastāvīgi informē par šo uzraudzību 
izplatītājus un uzstādītājus.

Or. en
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Grozījums Nr. 49
Zuzana Roithová

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ražotāji uz lifta aizsargierīces norāda 
savu nosaukumu, reģistrēto 
komercnosaukumu vai reģistrēto preču 
zīmi un adresi, kur ar tiem var sazināties, 
vai, ja tas nav iespējams, uz etiķetes, kura 
ir neatdalāma no lifta aizsargierīces. 
Norādītā adrese ir vienīgais kontaktpunkts, 
ko var izmantot saziņai ar ražotājiem.

6. Ražotāji uz lifta aizsargierīces norāda 
savu nosaukumu, reģistrēto 
komercnosaukumu vai reģistrēto preču 
zīmi, tīmekļa vietnes adresi valodā, ko 
viegli saprot klienti un tirgus uzraudzības 
iestādes, un adresi, kur ar tiem var 
sazināties, vai, ja tas nav iespējams, uz 
etiķetes, kura ir neatdalāma no lifta 
aizsargierīces. Norādītā adrese ir vienīgais 
kontaktpunkts, ko var izmantot saziņai ar 
ražotājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 50
Zuzana Roithová

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Importētāji uz lifta aizsargierīces 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 lifta aizsargierīcei 
pievienotajā dokumentā.

3. Importētāji uz lifta aizsargierīces norāda 
savu nosaukumu, reģistrēto 
komercnosaukumu vai reģistrēto preču 
zīmi, tīmekļa vietnes adresi valodā, ko 
viegli saprot klienti un tirgus uzraudzības 
iestādes, un adresi, kur ar tiem var 
sazināties, vai, ja tas nav iespējams, to 
norāda uz iepakojuma vai lifta 
aizsargierīcei pievienotajā dokumentā.

Or. en
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Grozījums Nr. 51
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. ES atbilstības deklarācija atbilst 
II pielikumā sniegtā parauga struktūrai, tajā 
ir elementi, kas norādīti V, VIII, X, XI vai 
XII pielikumā dotajos attiecīgajos 
moduļos, un to pastāvīgi atjaunina. To 
tulko valodā vai valodās, ko nosaka 
dalībvalsts, kurā liftu vai lifta aizsargierīci 
laiž tirgū vai dara pieejamu.

2. ES atbilstības deklarācija atbilst 
II pielikumā sniegtā parauga struktūrai, tajā 
ir elementi, kas norādīti V, VIII, X, XI vai 
XII pielikumā dotajos attiecīgajos 
moduļos, un to pastāvīgi atjaunina. To pēc 
pieprasījuma var tulkot valodā vai 
valodās, ko nosaka dalībvalsts, kurā liftu 
vai lifta aizsargierīci laiž tirgū vai dara 
pieejamu.

Or. en

Grozījums Nr. 52
Zuzana Roithová

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) pilnīgas kvalitātes nodrošināšanas 
sistēmas apstiprināšanā, kas minēta 
XI pielikumā.

c) izmantojot pilnīgas kvalitātes 
nodrošināšanas sistēmu, kas minēta 
XI pielikumā;

Or. en

Grozījums Nr. 53
Zuzana Roithová

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) produkta kvalitātes nodrošināšanas 
sistēmas apstiprināšanā, kas minēta 

a) izmantojot produkta kvalitātes 
nodrošināšanas sistēmu, kas minēta VI 
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VI pielikumā. pielikumā;

Or. en

Grozījums Nr. 54
Zuzana Roithová

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pilnīgas kvalitātes nodrošināšanas 
sistēmas apstiprināšanā, kas minēta 
VII pielikumā.

b) izmantojot pilnīgas kvalitātes 
nodrošināšanas sistēmu, kas minēta 
VII pielikumā;

Or. en

Grozījums Nr. 55
Zuzana Roithová

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 4. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) aizsargierīču tipa atbilstības drošības 
izlases veida pārbaudes liftiem, kas minēti 
IX pielikumā.

Or. en

Grozījums Nr. 56
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. 1. punktā minēto novērtēšanu un 
uzraudzību 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 jāveic atbilstības novērtēšanas struktūru akreditācija, un minētās atbilstības 
novērtēšanas struktūras nekādā gadījumā nedrīkst būt uzņēmumu asociācijas vai 
profesionālas apvienības.

Grozījums Nr. 57
Bernadette Vergnaud

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Struktūru, kas pieder uzņēmumu 
apvienībai vai profesionālai federācijai, 
kura pārstāv uzņēmumus, kas iesaistīti 
novērtējamo liftu vai liftu aizsargierīču 
projektēšanā, ražošanā, piegādē, montāžā, 
lietošanā vai apkopē, var uzskatīt par šādu 
struktūru, ja ir pierādīta tās neatkarība un 
interešu konflikta neesamība.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 58
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 4. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Atbilstības novērtēšanas struktūra, tās 
augstākā līmeņa vadība un darbinieki, kas 
ir atbildīgi par atbilstības novērtēšanas 
uzdevumu veikšanu, nav vērtējamo liftu 
aizsargierīču projektētāji, ražotāji, 
piegādātāji, pircēji, īpašnieki, lietotāji vai 
apkopes veicēji, ne arī to pilnvarotie 
pārstāvji.

4. Atbilstības novērtēšanas struktūra, tās 
augstākā līmeņa vadība un darbinieki, kas 
ir atbildīgi par atbilstības novērtēšanas 
uzdevumu veikšanu, nav liftu aizsargierīču 
projektētāji, ražotāji, piegādātāji, pircēji, 
īpašnieki, lietotāji vai apkopes veicēji, ne 
arī to pilnvarotie pārstāvji.

Or. fr

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 59
Bernadette Vergnaud

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbilstības novērtēšanas struktūra, tās 
augstākā vadība un darbinieki, kas ir 
atbildīgi par atbilstības novērtēšanas 
uzdevumu veikšanu, nav vērtējamo liftu 
projektētāji, ražotāji, piegādātāji, 
uzstādītāji, pircēji, īpašnieki, lietotāji vai 
apkopes veicēji.

Atbilstības novērtēšanas struktūra, tās 
augstākā vadība un darbinieki, kas ir 
atbildīgi par atbilstības novērtēšanas 
uzdevumu veikšanu, nav liftu projektētāji, 
ražotāji, piegādātāji, uzstādītāji, pircēji, 
īpašnieki, lietotāji vai apkopes veicēji.

Or. fr

Pamatojums

Ticamības, sertificēšanas objektivitātes un līdz ar to drošības labad valsts iestādēm būtu 
obligāti jāveic atbilstības novērtēšanas struktūru akreditācija, un minētās atbilstības 
novērtēšanas struktūras nekādā gadījumā nedrīkst būt uzņēmumu asociācijas vai 
profesionālas apvienības.
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Grozījums Nr. 60
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
27. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pieteikumam pievieno atbilstības 
novērtēšanas procedūru aprakstu attiecībā 
uz liftiem un liftu aizsargierīcēm, par 
kurām struktūra paziņo sevi par 
kompetentu, kā arī akreditācijas sertifikātu, 
ja tāds ir, ko izdevusi valsts akreditācijas 
struktūra, apstiprinot, ka atbilstības 
novērtēšanas struktūra atbilst 24. pantā 
noteiktajām prasībām.

2. Pieteikumam pievieno atbilstības 
novērtēšanas procedūru aprakstu attiecībā 
uz liftiem un liftu aizsargierīcēm, par 
kurām struktūra paziņo sevi par 
kompetentu, kā arī akreditācijas sertifikātu, 
ko izdevusi valsts akreditācijas struktūra, 
apstiprinot, ka atbilstības novērtēšanas 
struktūra atbilst 24. pantā noteiktajām 
prasībām.

Or. fr

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 61
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
27. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja attiecīgajai atbilstības novērtēšanas 
struktūrai nav akreditācijas sertifikāta, tā 
paziņojošajai iestādei iesniedz visus 
dokumentāros pierādījumus, kas 
nepieciešami, lai verificētu, atzītu un 
regulāri uzraudzītu tās atbilstību 
24. pantā noteiktajām prasībām.

svītrots

Or. fr
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Pamatojums

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

Grozījums Nr. 62
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
28. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja paziņošana ir veikta, neizmantojot 
27. 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 24. panta 
prasībām.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 63
Bernadette Vergnaud

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Attiecīgā struktūra var veikt paziņotās 5. Attiecīgā struktūra var veikt paziņotās 
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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.

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 
obligāti jāveic atbilstības novērtēšanas struktūru akreditācija, un minētās atbilstības 
novērtēšanas struktūras nekādā gadījumā nedrīkst būt uzņēmumu asociācijas vai 
profesionālas apvienības.

Grozījums Nr. 64
Zuzana Roithová

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja attiecīgais uzstādītājs 1. punkta otrajā 
daļā noteiktajā laikposmā neveic 
pienācīgus koriģējošos pasākumus, tirgus 
uzraudzības iestādes veic visus vajadzīgos 
pasākumus, lai ierobežotu pieejamību 
valsts tirgū vai laišanu ekspluatācijā.

4. Ja attiecīgais uzstādītājs 1. punkta otrajā 
daļā noteiktajā laikposmā neveic 
pienācīgus koriģējošos pasākumus, tirgus 
uzraudzības iestādes veic visus vajadzīgos 
pasākumus, lai ierobežotu pieejamību 
valsts tirgū un laišanu ekspluatācijā.

Or. en

Grozījums Nr. 65
Zuzana Roithová

Direktīvas priekšlikums
38. pants – 5. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) lifta vai lifta aizsargierīces neatbilstību 
I pielikumā izklāstītajām veselības un 

a) lifta vai lifta aizsargierīces neatbilstību 
šajā direktīvā izklāstītajām veselības un 
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drošības pamatprasībām, drošības pamatprasībām,

Or. en

Grozījums Nr. 66
Zuzana Roithová

Direktīvas priekšlikums
38. 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. 67
Zuzana Roithová

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja valsts pasākums attiecībā uz liftu tiek 
uzskatīts par pamatotu, visas dalībvalstis 
veic nepieciešamos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka tiek ierobežota neatbilstīgā 
lifta laišana attiecīgās valsts tirgū vai
nodošana ekspluatācijā.

2. Ja valsts pasākums attiecībā uz liftu tiek 
uzskatīts par pamatotu, visas dalībvalstis 
veic nepieciešamos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka tiek ierobežota neatbilstīgā 
lifta laišana attiecīgās valsts tirgū un
nodošana ekspluatācijā.

Or. en

Grozījums Nr. 68
Zuzana Roithová
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Direktīvas priekšlikums
41. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) CE zīme ir uzlikta, pārkāpjot Regulas 
(EK) Nr. 765/2008 30. pantu vai šīs 
direktīvas 18. un 19. pantu,

a) CE zīme ir uzlikta, pārkāpjot 
Regulas (EK) Nr. 765/2008 30. pantu vai 
šīs direktīvas 19. pantu;

Or. en

Grozījums Nr. 69
Ashley Fox

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis vēlākais līdz  [day (generally 
the last day of a month)/month/year = 2
years after this adoption]  pieņem un 
publicē normatīvos un administratīvos 
aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šādus 
pantus un pielikumus: 2. panta 5.–
19. punkts, 7.–14. pants, 17.–18. pants, 
19. panta 5. punkts, 20.–45. pants, 
46. panta 1. punkts, 47.–49. pants un 
II pielikuma A daļas f), k), l) un m) punkts, 
II pielikuma B daļas d), j), k) un l) punkts, 
IV pielikuma A daļas 2. punkta 
e) apakšpunkts, 3. punkta c), e) un g) 
apakšpunkts, 4. punkta b)–e) apakšpunkts, 
5.–9. punkts, IV pielikuma B daļas 
2. punkta e) apakšpunkts, 3. punkta c), e) 
un h) apakšpunkts, 4. punkta c)–
e) apakšpunkts, 5 punkta 2.–4. ievilkums, 
6.–9. punkts, V pielikuma 3.3. punkta 
b) apakšpunkts, 6.–7. punkts, VI pielikuma 
3.1. punkta a)–c) apakšpunkts, 3.3. punkta 
4.–5. ievilkums, 4.3. punkts, 6.–7. punkts, 
VII pielikuma 3.1. punkta a)–b) 
apakšpunkts, 3.1. punkta d) apakšpunkts, 
3.1. punkta f) apakšpunkts, 3.3. punkts, 
4.2. punkts, 6. punkts, VII pielikuma 
3. punkta c)–d) apakšpunkts, 3. punkta 

Dalībvalstis vēlākais līdz  [day (generally 
the last day of a month)/month/year = three
years after this adoption]  pieņem un 
publicē normatīvos un administratīvos 
aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šādus 
pantus un pielikumus: 2. panta 5.–
19. punkts, 7.–14. pants, 17.–18. pants, 
19. panta 5. punkts, 20.–45. pants, 
46. panta 1. punkts, 47.–49. pants un 
II pielikuma A daļas f), k), l) un m) punkts, 
II pielikuma B daļas d), j), k) un l) punkts, 
IV pielikuma A daļas 2. punkta 
e) apakšpunkts, 3. punkta c), e) un g) 
apakšpunkts, 4. punkta b)–e) apakšpunkts, 
5.–9. punkts, IV pielikuma B daļas 
2. punkta e) apakšpunkts, 3. punkta c), e) 
un h) apakšpunkts, 4. punkta c)–
e) apakšpunkts, 5 punkta 2.–4. ievilkums, 
6.–9. punkts, V pielikuma 3.3. punkta 
b) apakšpunkts, 6.–7. punkts, VI pielikuma 
3.1. punkta a)–c) apakšpunkts, 3.3. punkta 
4.–5. ievilkums, 4.3. punkts, 6.–7. punkts, 
VII pielikuma 3.1. punkta a)–b) 
apakšpunkts, 3.1. punkta d) apakšpunkts, 
3.1. punkta f) apakšpunkts, 3.3. punkts, 
4.2. punkts, 6. punkts, VII pielikuma 
3. punkta c)–d) apakšpunkts, 3. punkta 
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g) apakšpunkts, VII pielikuma 4 punkts, 
IX pielikuma 3. punkta a)–d) apakšpunkts, 
X pielikuma 3.1. punkta a) apakšpunkts, 
3.1. punkta e) apakšpunkts, 3.4. punkts, 6.–
7. punkts, XI pielikuma 3.1. punkta a)–
c) apakšpunkts, 3.1. punkta e) apakšpunkts, 
3.3.3. punkts, 3.3.4. punkts, 3.4.–3.5. 
punkts, 5. punkta b) apakšpunkts, 6. 
punkts, XII pielikuma 3.1. punkta 
a) apakšpunkts, 3.3. punkts un 6. punkts. 
[Panti un pielikumi, kas ir saturiski grozīti 
salīdzinājumā ar iepriekšējo direktīvu] . 
Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmu 
minēto noteikumu tekstu, kā arī minēto 
noteikumu un šīs direktīvas atbilstības 
tabulu.

g) apakšpunkts, VII pielikuma 4 punkts, 
IX pielikuma 3. punkta a)–d) apakšpunkts, 
X pielikuma 3.1. punkta a) apakšpunkts, 
3.1. punkta e) apakšpunkts, 3.4. punkts, 6.–
7. punkts, XI pielikuma 3.1. punkta a)–
c) apakšpunkts, 3.1. punkta e) apakšpunkts, 
3.3.3. punkts, 3.3.4. punkts, 3.4.–3.5. 
punkts, 5. punkta b) apakšpunkts, 6. 
punkts, XII pielikuma 3.1. punkta 
a) apakšpunkts, 3.3. punkts un 6. punkts. 
[Panti un pielikumi, kas ir saturiski grozīti 
salīdzinājumā ar iepriekšējo direktīvu] . 
Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmu 
minēto noteikumu tekstu, kā arī minēto 
noteikumu un šīs direktīvas atbilstības 
tabulu.

Or. en

Grozījums Nr. 70
Zuzana Roithová

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 4. daļa – 4.8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.8. Kabīnei vajadzētu būt pietiekami 
apgaismotai, kad vien to izmanto vai kad ir 
atvērtas durvis; jābūt arī avārijas 
apgaismojumam.

4.8. Kabīnei jābūt pietiekami apgaismotai, 
kad vien to izmanto vai kad ir atvērtas 
durvis; jābūt arī avārijas apgaismojumam.

Or. en

Grozījums Nr. 71
Zuzana Roithová

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 4. daļa – 4.9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.9. Saziņas līdzekļi, kas minēti 4.5. punktā 
un avārijas apgaismojums, kurš minēts 

4.9. Saziņas līdzekļi, kas minēti 4.5. punktā 
un avārijas apgaismojums, kurš minēts 
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4.8. punktā, jāprojektē un jākonstruē tā, lai 
tie darbotos arī bez normālas 
energopadeves. To darbības laikam 
vajadzētu būt pietiekami ilgam, lai 
glābšana varētu noritēt normāli.

4.8. punktā, jāprojektē un jākonstruē tā, lai 
tie darbotos arī bez normālas 
energopadeves. To darbības laikam jābūt 
pietiekami ilgam, lai glābšana varētu 
noritēt normāli.

Or. en

Grozījums Nr. 72
Zuzana Roithová

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 6. daļa – 6.2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.2. Katram liftam jāpievieno lietošanas
instrukcijas,  kas sagatavotas patērētājiem 
un citiem galalietotājiem saprotamā valodā, 
par ko lemj attiecīgā dalībvalsts. Šajās 
lietošanas instrukcijās  ir vismaz šādi 
dokumenti :

6.2. Katram liftam jāpievieno instrukcijas 
un drošības informācija,  kas sagatavotas 
patērētājiem un citiem galalietotājiem 
saprotamā valodā, par ko lemj attiecīgā 
dalībvalsts. Šādas instrukcijas un drošības 
informācija, kā arī visu veidu marķējums 
ir skaidrs un saprotams. Instrukcijās un 
drošības informācijā ir vismaz šādi 
dokumenti:

Or. en


