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Poprawka 34
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Podmioty gospodarcze powinny być 
odpowiedzialne za zgodność dźwigów i 
części zabezpieczających do dźwigów, 
stosownie do roli odgrywanej przez nie w 
łańcuchu dostaw, tak aby zapewnić wysoki 
poziom ochrony interesów publicznych, 
takich jak zdrowie i bezpieczeństwo, oraz 
ochrony konsumentów, a także 
zagwarantować uczciwą konkurencję na 
rynku unijnym.

(5) Podmioty gospodarcze powinny być 
odpowiedzialne za zgodność dźwigów i 
części zabezpieczających do dźwigów, 
stosownie do roli odgrywanej przez nie w 
łańcuchu dostaw, tak aby zapewnić wysoki 
poziom ochrony interesów publicznych, 
takich jak zdrowie i bezpieczeństwo, oraz 
ochrony konsumentów, w tym wysoki 
poziom ochrony konsumentów szczególnie 
narażonych, a także zagwarantować 
uczciwą konkurencję na rynku unijnym.

Or. en

Uzasadnienie

Art. 1 ust. 1 dyrektywy precyzuje, że dźwigu powinno się używać do transportu osób, osób i 
towarów lub wyłącznie towarów, jeżeli podstawa ładunkowa jest dostępna dla osób.
Bezpieczeństwo osób wchodzących do kabiny musi zostać odpowiednio zapewnione. Nie ma 
potrzeby precyzować, w których przypadkach (niezależnie czy dźwig jest przeznaczony do 
transportu osób, osób i towarów czy wyłącznie towarów, jeżeli podstawa ładunkowa jest 
dostępna) należy zwrócić szczególną uwagę na ochronę osób szczególnie narażonych).

Poprawka 35
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 30 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Istniejący system powinien zostać 
uzupełniony procedurą zapewniającą 
przekazywanie zainteresowanym stronom 
informacji na temat środków 
przewidzianych w odniesieniu do dźwigów 
lub części zabezpieczających do dźwigów 

(30) Istniejący system powinien zostać 
uzupełniony procedurą zapewniającą 
przekazywanie zainteresowanym stronom 
informacji na temat środków 
przewidzianych w odniesieniu do dźwigów 
lub części zabezpieczających do dźwigów 
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stwarzających zagrożenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa osób lub innych kwestii 
związanych z ochroną interesów 
publicznych. Powinien on również 
umożliwiać organom nadzoru rynku 
podejmowanie – we współpracy z 
zainteresowanymi podmiotami 
gospodarczymi – działań w odniesieniu do 
takich dźwigów lub części 
zabezpieczających do dźwigów na 
wcześniejszym etapie.

stwarzających zagrożenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa osób, w tym 
bezpieczeństwa dzieci, osób w podeszłym 
wieku i osób niepełnosprawnych, lub 
innych kwestii związanych z ochroną 
interesów publicznych. Powinien on 
również umożliwiać organom nadzoru 
rynku podejmowanie – we współpracy z 
zainteresowanymi podmiotami 
gospodarczymi – działań w odniesieniu do 
takich dźwigów lub części 
zabezpieczających do dźwigów na 
wcześniejszym etapie.

Or. en

Uzasadnienie

Art. 1 ust. 1 dyrektywy precyzuje, że dźwigu powinno się używać do transportu osób, osób i 
towarów lub wyłącznie towarów, jeżeli podstawa ładunkowa jest dostępna dla osób.
Bezpieczeństwo osób wchodzących do kabiny musi zostać odpowiednio zapewnione. Nie ma 
potrzeby precyzować, w których przypadkach (niezależnie czy dźwig jest przeznaczony do 
transportu osób, osób i towarów czy wyłącznie towarów, jeżeli podstawa ładunkowa jest
dostępna) należy zwrócić szczególną uwagę na ochronę osób szczególnie narażonych).

Poprawka 36
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 35 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35a) Zharmonizowane normy związane z 
niniejszą dyrektywą powinny również w 
pełni uwzględniać Konwencję Organizacji 
Narodów Zjednoczonych o prawach osób 
niepełnosprawnych podpisaną przez Unię 
Europejską w dniu 23 grudnia 2010 r.

Or. en

Poprawka 37
Christel Schaldemose
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 37 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) Istnieje konieczność wprowadzenia
ustaleń przejściowych umożliwiających 
udostępnianie na rynku i oddawanie do 
użytku dźwigów wprowadzonych już do 
obrotu zgodnie z dyrektywą 95/16/WE.

(37) Należy zapewnić producentom i 
importerom rozsądny, aczkolwiek 
określony czas na skorzystanie z wszelkich 
praw wynikających z przepisów krajowych 
obowiązujących przed wejściem w życie 
krajowych przepisów transponujących
niniejszą dyrektywę, np. na sprzedanie 
zapasów wyprodukowanych towarów.
Istnieje konieczność wprowadzenia
ustaleń przejściowych umożliwiających 
udostępnianie na rynku i oddawanie do 
użytku dźwigów wprowadzonych już do 
obrotu zgodnie z dyrektywą 95/16/WE.

Or. en

Poprawka 38
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) „upoważniony przedstawiciel” oznacza 
każdą osobę fizyczną lub prawną, mającą 
siedzibę w Unii, posiadającą pisemne 
pełnomocnictwo od producenta do 
działania w jego imieniu w odniesieniu do 
określonych zadań;

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Or. en

Poprawka 39
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 12 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) „akredytacja” ma takie samo 
znaczenie, jak w rozporządzeniu (WE) nr 
765/2008;

Or. en

Poprawka 40
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 12 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12b) „krajowa jednostka akredytująca” 
ma takie samo znaczenie, jak w 
rozporządzeniu (WE) nr 765/2008;

Or. en

Poprawka 41
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) „specyfikacja techniczna” oznacza 
dokument określający wymagania 
techniczne, które musi spełniać dźwig lub 
część zabezpieczająca do dźwigów;

skreślony

Or. en

Poprawka 42
Zuzana Roithová



AM\904348PL.doc 7/23 PE491.132v01-00

PL

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) „ocena zgodności” oznacza proces 
wykazujący, czy zostały spełnione 
zasadnicze wymagania w zakresie zdrowia 
i bezpieczeństwa, określone w załączniku I
w odniesieniu do dźwigu lub części 
zabezpieczającej do dźwigów oraz do 
procesu i systemu;

(14) „ocena zgodności” oznacza proces 
wykazujący, czy zostały spełnione 
zasadnicze wymagania w zakresie zdrowia 
i bezpieczeństwa, określone w niniejszej 
dyrektywie w odniesieniu do dźwigu lub 
części zabezpieczającej do dźwigów oraz 
do procesu i systemu;

Or. en

Poprawka 43
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) „odzyskanie” oznacza dowolny środek 
mający na celu doprowadzenie do zwrotu 
części zabezpieczającej do dźwigów, która 
już została udostępniona instalatorowi;

(16) „odzyskanie” oznacza dowolny środek 
mający na celu doprowadzenie do zwrotu 
części zabezpieczającej do dźwigów, która 
już została udostępniona instalatorowi lub 
użytkownikowi końcowemu;

Or. en

Poprawka 44
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) „wycofanie z obrotu” oznacza 
dowolny środek, którego celem jest 
zapobieżenie wprowadzeniu do obrotu 
dźwigu lub udostępnieniu na rynku części 
zabezpieczającej do dźwigów;

(17) „wycofanie z obrotu” oznacza 
dowolny środek, którego celem jest 
zapobieżenie udostępnieniu na rynku
dźwigu lub części zabezpieczającej do 
dźwigów;
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Or. en

Poprawka 45
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wprowadzają 
wszelkie  odpowiednie środki, aby 
zapewnić, że dźwigi objęte niniejszą 
dyrektywą mogą być wprowadzone do 
obrotu i oddane  do użytku tylko wtedy, 
gdy nie zagrażają  życiu i bezpieczeństwu 
osób lub, w odpowiednich przypadkach, 
bezpieczeństwu mienia, jeśli będą 
właściwie zainstalowane i konserwowane 
oraz używane zgodnie z przeznaczeniem.

1. Państwa członkowskie wprowadzają 
wszelkie odpowiednie środki, aby 
zapewnić, że dźwigi objęte niniejszą 
dyrektywą mogą być wprowadzone do 
obrotu i oddane do użytku tylko wtedy, 
gdy nie zagrażają życiu i bezpieczeństwu 
osób lub, w odpowiednich przypadkach, 
bezpieczeństwu mienia, jeśli będą 
właściwie zainstalowane i konserwowane 
oraz używane zgodnie z przeznaczeniem 
lub zgodnie z celami dającymi się 
racjonalnie przewidzieć w ramach zakresu 
stosowania niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Zasadniczą kwestią jest sprecyzowanie, że używanie dźwigu powinno być nie tylko 
racjonalne, ale zawsze powinno być zgodne z zarządzeniami nałożonymi przez dyrektywę.
Definicja „racjonalności” jest zbyt obszerna, by zagwarantować wysoki poziom pewności 
prawnej przy stosowaniu.

Poprawka 46
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Jeżeli ograniczona przestrzeń nie 
uniemożliwia zainstalowania dźwigu w 
istniejącym budynku, co stanowi 
niedogodność dla innych szczególnie 
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narażonych użytkowników, takich jak 
dzieci, osoby w podeszłym wieku lub osoby 
z ograniczoną niepełnosprawnością, 
dźwig jest udostępniany na rynku jedynie, 
jeżeli jest zbudowany w sposób 
umożliwiający osobom niepełnosprawnym 
jego łatwe użytkowanie i łatwy dostęp do 
niego.

Or. en

Uzasadnienie

Chociaż ochrona osób niepełnosprawnych ma kapitalne znaczenie, kwestią zasadniczą jest 
również zagwarantowanie wszystkim szczególnie narażonym użytkownikom (takim jak dzieci, 
osoby w podeszłym wieku lub osoby z ograniczoną niepełnosprawnością, która nie 
uniemożliwia im korzystania z dźwigu) możliwości zainstalowania dźwigu w istniejącym 
budynku.

Poprawka 47
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Instalatorzy zapewniają dołączenie do 
dźwigu instrukcji obsługi, o której mowa 
w pkt 6.2 załącznika I, w języku łatwo 
zrozumiałym dla użytkowników 
końcowych, określonym przez państwo 
członkowskie, w którym instalowany jest 
dźwig.

7. Instalatorzy zapewniają dołączenie do 
dźwigu instrukcji i informacji dotyczących 
bezpieczeństwa, o których mowa w pkt 6.2 
załącznika I.

Or. en

Poprawka 48
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadkach, w których jest to 
właściwe z uwagi na zagrożenia związane 
z częścią zabezpieczającą do dźwigów, 
producenci są zobowiązani, w celu 
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
konsumentów, do przeprowadzania 
badania próby części zabezpieczających do 
dźwigów udostępnianych na rynku, a także 
do badania – i w razie potrzeby 
prowadzenia ewidencji – skarg oraz części 
zabezpieczających do dźwigów 
niezgodnych z wymaganiami i przypadków 
odzyskania części zabezpieczających do 
dźwigów; mają również obowiązek 
informowania dystrybutorów i instalatorów 
o wszelkich tego rodzaju działaniach w 
zakresie monitorowania.

4. Producenci są zobowiązani zapewnić 
stosowanie procedur mających na celu 
zapewnienie zgodności produkcji seryjnej. 
Należy odpowiednio uwzględnić zmiany w 
projekcie i cechach charakterystycznych 
produktu oraz zmiany w normach 
zharmonizowanych lub specyfikacjach 
technicznych stanowiących odniesienie 
dla stwierdzenia zgodności produktu.

W przypadkach, w których jest to właściwe 
z uwagi na zagrożenia związane z częścią 
zabezpieczającą do dźwigów, producenci 
są zobowiązani, w celu ochrony zdrowia i 
bezpieczeństwa konsumentów, do 
przeprowadzania badania próby części 
zabezpieczających do dźwigów 
udostępnianych na rynku, a także do 
badania – i w razie potrzeby prowadzenia 
ewidencji – skarg oraz części 
zabezpieczających do dźwigów 
niezgodnych z wymaganiami i przypadków 
odzyskania części zabezpieczających do 
dźwigów; mają również obowiązek 
informowania dystrybutorów i instalatorów 
o wszelkich tego rodzaju działaniach w 
zakresie monitorowania.

Or. en

Poprawka 49
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Producenci są zobowiązani umieścić na 
części zabezpieczającej do dźwigów, a 
jeżeli nie jest to możliwe – na etykiecie 
dołączonej do danej części 
zabezpieczającej do dźwigów w sposób 
uniemożliwiający jej usunięcie – swoją 
nazwę, zarejestrowaną nazwę handlową 
lub zarejestrowany znak towarowy oraz 
swój adres kontaktowy. W adresie musi 
zostać wskazany jeden punkt, w którym 
można skontaktować się z producentem.

6. Producenci są zobowiązani umieścić na 
części zabezpieczającej do dźwigów, a 
jeżeli nie jest to możliwe – na etykiecie 
dołączonej do danej części 
zabezpieczającej do dźwigów w sposób 
uniemożliwiający jej usunięcie – swoją 
nazwę, zarejestrowaną nazwę handlową 
lub zarejestrowany znak towarowy, adres 
internetowy w języku łatwo zrozumiałym 
dla konsumentów i organów nadzoru 
rynku oraz swój adres kontaktowy. W 
adresie musi zostać wskazany jeden punkt, 
w którym można skontaktować się z 
producentem.

Or. en

Poprawka 50
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Importerzy są zobowiązani opatrzyć 
część zabezpieczającą do dźwigów swoją 
nazwą, zarejestrowaną nazwą handlową 
lub zarejestrowanym znakiem towarowym 
i umieścić swój adres kontaktowy na części 
zabezpieczającej do dźwigów, a jeżeli nie 
jest to możliwe – na opakowaniu lub w 
dokumencie załączonym do części 
zabezpieczającej.

3. Importerzy są zobowiązani opatrzyć 
część zabezpieczającą do dźwigów swoją 
nazwą, zarejestrowaną nazwą handlową 
lub zarejestrowanym znakiem towarowym, 
adres internetowy w języku łatwo 
zrozumiałym dla konsumentów oraz 
organów nadzoru rynku i umieścić swój 
adres kontaktowy na części 
zabezpieczającej do dźwigów, a jeżeli nie 
jest to możliwe – na opakowaniu lub w 
dokumencie załączonym do części 
zabezpieczającej.

Or. en
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Poprawka 51
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Deklaracja zgodności UE posiada 
wzorcowy układ określony w załączniku 
II, zawiera elementy określone w 
odpowiednich modułach przedstawionych 
w załącznikach V, VIII, X, XI lub XII oraz 
jest systematycznie aktualizowana. Musi
ona zostać przetłumaczona na język lub 
języki wymagane przez państwo 
członkowskie, w którym dany dźwig lub 
część zabezpieczającą do dźwigów 
wprowadza się do obrotu lub udostępnia na 
rynku.

2. Deklaracja zgodności UE posiada 
wzorcowy układ określony w załączniku 
II, zawiera elementy określone w 
odpowiednich modułach przedstawionych 
w załącznikach V, VIII, X, XI lub XII oraz 
jest systematycznie aktualizowana. Może
ona na żądanie zostać przetłumaczona na 
język lub języki wymagane przez państwo 
członkowskie, w którym dany dźwig lub 
część zabezpieczającą do dźwigów 
wprowadza się do obrotu lub udostępnia na 
rynku.

Or. en

Poprawka 52
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 3 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zatwierdzenie pełnego systemu
zapewnienia jakości, o którym mowa w 
załączniku XI.

c) pełny system zapewnienia jakości, o 
którym mowa w załączniku XI.

Or. en

Poprawka 53
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 4 – litera a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zatwierdzenie systemu zapewnienia 
jakości produktu, o którym mowa w 
załączniku VI;

a) system zapewnienia jakości produktu, o 
którym mowa w załączniku VI;

Or. en

Poprawka 54
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 4 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zatwierdzenie pełnego systemu
zapewnienia jakości, o którym mowa w 
załączniku VII.

b) pełny system zapewnienia jakości, o 
którym mowa w załączniku VII.

Or. en

Poprawka 55
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 4 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) zgodność z typem przy zastosowaniu 
kontroli wyrywkowej części 
zabezpieczających do dźwigów, o których 
mowa w załączniku IX.

Or. en

Poprawka 56
Bernadette Vergnaud
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą 
zdecydować, że ocena oraz monitorowanie, 
o których mowa w ust. 1, są 
przeprowadzane przez krajową jednostkę 
akredytującą w rozumieniu przepisów 
rozporządzenia (WE) nr 765/2008 oraz 
zgodnie z nimi.

2. Ocena oraz monitorowanie, o których 
mowa w ust. 1, są przeprowadzane przez 
krajową jednostkę akredytującą 
w rozumieniu przepisów rozporządzenia 
(WE) nr 765/2008 oraz zgodnie z nim.

Or. fr

Uzasadnienie

Z przyczyn związanych z niezawodnością i bezstronnością procesów certyfikacyjnych, a zatem 
z bezpieczeństwem, jednostki oceniające zgodność muszą być przedmiotem akredytacji 
udzielanej przez władze i w żadnym razie nie powinny być stowarzyszeniami przedsiębiorstw 
lub federacjami zawodowymi.

Poprawka 57
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jednostkę należącą do stowarzyszenia 
przedsiębiorców lub zrzeszenia 
zawodowego reprezentującego 
przedsiębiorstwa zaangażowane w 
projektowanie, produkcję, dostarczanie, 
montowanie, wykorzystywanie lub 
konserwację dźwigów lub części 
zabezpieczających do dźwigów, które 
ocenia, można uważać za taką jednostkę, 
pod warunkiem że wykazana została jej 
niezależność i brak konfliktu interesów.

skreślony

Or. fr
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Uzasadnienie

Z przyczyn związanych z niezawodnością i bezstronnością procesów certyfikacyjnych, a zatem 
z bezpieczeństwem, jednostki oceniające zgodność muszą być przedmiotem akredytacji 
udzielanej przez władze i w żadnym razie nie powinny być stowarzyszeniami przedsiębiorstw 
lub federacjami zawodowymi.

Poprawka 58
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jednostka oceniająca zgodność, jej ścisłe 
kierownictwo oraz pracownicy 
odpowiedzialni za realizację zadań 
związanych z oceną zgodności nie mogą 
być projektantami, producentami, 
dostawcami, nabywcami, właścicielami, 
użytkownikami ani konserwatorami części 
zabezpieczających do dźwigów, którą 
oceniają, ani upoważnionymi 
przedstawicielami wymienionych stron.

4. Jednostka oceniająca zgodność, jej ścisłe 
kierownictwo oraz pracownicy 
odpowiedzialni za realizację zadań 
związanych z oceną zgodności nie mogą 
być projektantami, producentami, 
dostawcami, nabywcami, właścicielami, 
użytkownikami ani konserwatorami części 
zabezpieczających do dźwigów ani 
upoważnionymi przedstawicielami 
wymienionych stron.

Or. fr

Uzasadnienie

Z przyczyn związanych z niezawodnością i bezstronnością procesów certyfikacyjnych, a zatem 
z bezpieczeństwem, jednostki oceniające zgodność muszą być przedmiotem akredytacji 
udzielanej przez władze i w żadnym razie nie powinny być stowarzyszeniami przedsiębiorstw 
lub federacjami zawodowymi.

Poprawka 59
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jednostka oceniająca zgodność, jej ścisłe 
kierownictwo oraz pracownicy 

Jednostka oceniająca zgodność, jej ścisłe 
kierownictwo oraz pracownicy 
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odpowiedzialni za realizację zadań 
związanych z oceną zgodności nie mogą 
być projektantami, producentami, 
dostawcami, instalatorami, nabywcami, 
właścicielami, użytkownikami ani 
konserwatorami dźwigów, które oceniają.

odpowiedzialni za realizację zadań 
związanych z oceną zgodności nie mogą 
być projektantami, producentami, 
dostawcami, instalatorami, nabywcami, 
właścicielami, użytkownikami ani 
konserwatorami dźwigów.

Or. fr

Uzasadnienie

Z przyczyn związanych z niezawodnością i bezstronnością procesów certyfikacyjnych, a zatem 
z bezpieczeństwem, jednostki oceniające zgodność muszą być przedmiotem akredytacji 
udzielanej przez władze i w żadnym razie nie powinny być stowarzyszeniami przedsiębiorstw 
lub federacjami zawodowymi.

Poprawka 60
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do wniosku załącza się opis procedur 
oceny zgodności dźwigów lub części 
zabezpieczających do dźwigów, w 
odniesieniu do których dana jednostka 
uważa się za kompetentną, jak również 
certyfikat akredytacji, jeżeli istnieje,
wydany przez krajową jednostkę 
akredytującą, potwierdzający, że dana 
jednostka oceniająca zgodność spełnia 
wymagania ustanowione w art. 24.

2. Do wniosku załącza się opis procedur 
oceny zgodności dźwigów lub części 
zabezpieczających do dźwigów, w 
odniesieniu do których dana jednostka 
uważa się za kompetentną, jak również 
certyfikat akredytacji, wydany przez 
krajową jednostkę akredytującą, 
potwierdzający, że dana jednostka 
oceniająca zgodność spełnia wymagania 
ustanowione w art. 24.

Or. fr

Uzasadnienie

Z przyczyn związanych z niezawodnością i bezstronnością procesów certyfikacyjnych, a zatem 
z bezpieczeństwem, jednostki oceniające zgodność muszą być przedmiotem akredytacji 
udzielanej przez władze i w żadnym razie nie powinny być stowarzyszeniami przedsiębiorstw 
lub federacjami zawodowymi.
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Poprawka 61
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli jednostka oceniająca zgodność 
nie może dostarczyć certyfikatu 
akredytacji, zobowiązana jest przedłożyć 
organowi notyfikującemu wszystkie 
dowody w formie dokumentów, konieczne 
do sprawdzenia, uznania i regularnego 
monitorowania jej zgodności z 
wymaganiami ustanowionymi w art. 24.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Z przyczyn związanych z niezawodnością i bezstronnością procesów certyfikacyjnych, a zatem 
z bezpieczeństwem, jednostki oceniające zgodność muszą być przedmiotem akredytacji 
udzielanej przez władze i w żadnym razie nie powinny być stowarzyszeniami przedsiębiorstw
lub federacjami zawodowymi.

Poprawka 62
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku gdy podstawy notyfikacji 
nie stanowi certyfikat akredytacji 
określony w art. 27 ust. 2, organ 
notyfikujący przedkłada Komisji i 
pozostałym państwom członkowskim 
niezbędne dokumenty potwierdzające 
kompetencje jednostki oceniającej 
zgodność oraz wprowadzone ustalenia 
gwarantujące, że jednostka ta będzie 
systematycznie monitorowana i będzie 
nadal spełniać wymagania określone w 
art. 24.

skreślony
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Or. fr

Uzasadnienie

Z przyczyn związanych z niezawodnością i bezstronnością procesów certyfikacyjnych, a zatem 
z bezpieczeństwem, jednostki oceniające zgodność muszą być przedmiotem akredytacji 
udzielanej przez władze i w żadnym razie nie powinny być stowarzyszeniami przedsiębiorstw 
lub federacjami zawodowymi.

Poprawka 63
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Dana jednostka może wykonywać 
działania jednostki notyfikowanej 
wyłącznie pod warunkiem, że Komisja i 
pozostałe państwa członkowskie nie 
zgłosiły zastrzeżeń w terminie dwóch 
tygodni od notyfikacji w przypadku 
korzystania z certyfikatu akredytacji, a w 
terminie dwóch miesięcy od notyfikacji w 
przypadku niekorzystania z akredytacji.

5. Dana jednostka może wykonywać 
działalność jednostki notyfikowanej 
wyłącznie pod warunkiem, że Komisja lub 
pozostałe państwa członkowskie nie 
zgłosiły zastrzeżeń w terminie dwóch 
tygodni od notyfikacji.

Or. fr

Uzasadnienie

Z przyczyn związanych z niezawodnością i bezstronnością procesów certyfikacyjnych, a zatem 
z bezpieczeństwem, jednostki oceniające zgodność muszą być przedmiotem akredytacji 
udzielanej przez władze i w żadnym razie nie powinny być stowarzyszeniami przedsiębiorstw 
lub federacjami zawodowymi.

Poprawka 64
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 38 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku gdy instalator nie 4. W przypadku gdy instalator nie
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podejmuje odpowiednich działań 
naprawczych w terminie, o którym mowa 
w ust. 1 akapit drugi, organy nadzoru 
rynku są zobowiązane wprowadzić 
wszelkie odpowiednie środki tymczasowe 
w celu ograniczenia wprowadzania do 
obrotu na rynku krajowym lub oddawania 
do użytku.

podejmuje odpowiednich działań 
naprawczych w terminie, o którym mowa 
w ust. 1 akapit drugi, organy nadzoru 
rynku są zobowiązane wprowadzić 
wszelkie odpowiednie środki tymczasowe 
w celu ograniczenia wprowadzania do 
obrotu na rynku krajowym i oddawania do 
użytku.

Or. en

Poprawka 65
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 38 – ustęp 5 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) niespełnienie przez dany dźwig lub 
część zabezpieczającą do dźwigów 
zasadniczych wymagań w zakresie zdrowia 
i bezpieczeństwa określonych w 
załączniku I;

a) niespełnienie przez dany dźwig lub 
część zabezpieczającą do dźwigów 
zasadniczych wymagań w zakresie zdrowia 
i bezpieczeństwa określonych w niniejszej 
dyrektywie;

Or. en

Poprawka 66
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 38 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. W przypadku gdy w terminie 2 miesięcy 
od otrzymania informacji, o których mowa 
w ust. 4, ani żadne państwo członkowskie, 
ani Komisja nie zgłosiły sprzeciwu wobec 
środka tymczasowego przyjętego przez 
dane państwo członkowskie, środek ten 
uznaje się za uzasadniony.

7. W przypadku gdy w terminie trzech
miesięcy od otrzymania informacji, o 
których mowa w ust. 4, ani żadne państwo 
członkowskie, ani Komisja nie zgłosiły 
sprzeciwu wobec środka tymczasowego 
przyjętego przez dane państwo 
członkowskie, środek ten uznaje się za 
uzasadniony.
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Or. en

Poprawka 67
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 39 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W razie uznania krajowego środka 
dotyczącego dźwigu za uzasadniony 
wszystkie państwa członkowskie 
wprowadzają środki konieczne do 
ograniczenia wprowadzania do obrotu lub
oddawania do użytku dźwigu niezgodnego 
z wymaganiami na ich rynku.

2. W razie uznania krajowego środka 
dotyczącego dźwigu za uzasadniony 
wszystkie państwa członkowskie 
wprowadzają środki konieczne do 
ograniczenia wprowadzania do obrotu i
oddawania do użytku dźwigu niezgodnego 
z wymaganiami na ich rynku.

Or. en

Poprawka 68
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) oznakowanie CE zostało umieszczone z 
pogwałceniem art. 30 rozporządzenia (WE) 
nr 765/2008 lub art. 18 i 19 niniejszej 
dyrektywy;

a) oznakowanie CE zostało umieszczone z 
pogwałceniem art. 30 rozporządzenia (WE) 
nr 765/2008 lub art. 19 niniejszej 
dyrektywy;

Or. en

Poprawka 69
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 46 – ustęp 1 – akapit pierwszy



AM\904348PL.doc 21/23 PE491.132v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie przyjmują i 
publikują, najpóźniej do dnia  [generally 
the last day of a month)/month/year = 2
years after this adoption]  przepisy 
ustawowe, wykonawcze i administracyjne 
niezbędne do wykonania artykułów: [art. 2 
ust. 5-19, art. 7-14, art. 17-18, art. 19 ust. 
5, art. 20-45, art. 46 ust. 1, art. 47-49] oraz 
załączników: [załącznik II część A lit. f), 
k), l), m), załącznik II część B lit. d), j), k), 
l), załącznik IV część A pkt 2 lit. e), pkt 3 
lit. c), e), g), pkt 4 lit. b)-e), pkt 5-9, 
załącznik IV część B pkt 2 lit. e), pkt 3 lit. 
c), e), h), pkt 4 lit. c)-e), pkt 5 akapity 2-4, 
pkt 6-9, załącznik V pkt 3.3 lit. b), pkt 6-7, 
załącznik VI pkt 3.1 lit. a)-c), pkt 3.3 
akapity 4-5, pkt 4.3, pkt 6-7, załącznik VII 
pkt 3.1 lit. a)-b), d), f), pkt 3.3, pkt 4.2, pkt 
6, załącznik VII pkt 3 lit. c)-d), g), 
załącznik VII pkt 4, załącznik IX pkt 3 lit. 
a)-d), załącznik X pkt 3.1 lit. a), e), pkt 3.4, 
pkt 6-7, załącznik XI pkt 3.1 lit. a)-c), e), 
pkt 3.3.3, pkt 3.3.4, pkt 3.4-3.5, pkt 5 lit. 
b), pkt 6, załącznik XII pkt 3.1 lit. a), pkt 
3.3, pkt 6]. [Artykuły i załączniki 
zawierające zmiany merytoryczne w 
porównaniu z wcześniejszą dyrektywą]. 
Niezwłocznie przekazują Komisji tekst 
tych przepisów oraz tabelę korelacji 
pomiędzy tymi przepisami a niniejszą 
dyrektywą.

Państwa członkowskie przyjmują i 
publikują, najpóźniej do dnia  [generally 
the last day of a month)/month/year = three
years after this adoption]  przepisy 
ustawowe, wykonawcze i administracyjne 
niezbędne do wykonania artykułów: [art. 2 
ust. 5-19, art. 7-14, art. 17-18, art. 19 ust. 
5, art. 20-45, art. 46 ust. 1, art. 47-49] oraz 
załączników: [załącznik II część A lit. f), 
k), l), m), załącznik II część B lit. d), j), k), 
l), załącznik IV część A pkt 2 lit. e), pkt 3 
lit. c), e), g), pkt 4 lit. b)-e), pkt 5-9, 
załącznik IV część B pkt 2 lit. e), pkt 3 lit. 
c), e), h), pkt 4 lit. c)-e), pkt 5 akapity 2-4, 
pkt 6-9, załącznik V pkt 3.3 lit. b), pkt 6-7, 
załącznik VI pkt 3.1 lit. a)-c), pkt 3.3 
akapity 4-5, pkt 4.3, pkt 6-7, załącznik VII 
pkt 3.1 lit. a)-b), d), f), pkt 3.3, pkt 4.2, pkt 
6, załącznik VII pkt 3 lit. c)-d), g), 
załącznik VII pkt 4, załącznik IX pkt 3 lit. 
a)-d), załącznik X pkt 3.1 lit. a), e), pkt 3.4, 
pkt 6-7, załącznik XI pkt 3.1 lit. a)-c), e), 
pkt 3.3.3, pkt 3.3.4, pkt 3.4-3.5, pkt 5 lit. 
b), pkt 6, załącznik XII pkt 3.1 lit. a), pkt 
3.3, pkt 6]. [Artykuły i załączniki 
zawierające zmiany merytoryczne w 
porównaniu z wcześniejszą dyrektywą]. 
Niezwłocznie przekazują Komisji tekst 
tych przepisów oraz tabelę korelacji 
pomiędzy tymi przepisami a niniejszą
dyrektywą.

Or. en

Poprawka 70
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – część 4 – punkt 4.8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4.8. Kabina musi być odpowiednio Nie dotyczy polskiej wersji językowej.
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oświetlona, jeśli jest używana lub drzwi są 
otwarte; musi również posiadać 
oświetlenie awaryjne.

Or. en

Poprawka 71
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – część 4 – punkt 4.9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4.9. Środki łączności określone w pkt 4.5 i 
oświetlenie awaryjne określone w pkt 4.8 
muszą być tak skonstruowane i wykonane, 
aby funkcjonowały nawet bez normalnego 
zasilania. Ich czas działania musi być 
wystarczająco długi, aby umożliwić 
normalne czynności procedury 
ratowniczej.

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Or. en

Poprawka 72
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – część 6 – punkt 6.2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6.2. Do każdego dźwigu musi być 
dołączona instrukcja
użytkowania sporządzona w języku łatwo 
zrozumiałym dla konsumentów i innych 
użytkowników końcowych, określonym 
przez zainteresowane państwo 
członkowskie. Instrukcja użytkowania
musi zawierać co najmniej następujące 
dokumenty:

6.2. Do każdego dźwigu muszą być 
dołączone instrukcje i informacje 
dotyczące bezpieczeństwa sporządzone w 
języku łatwo zrozumiałym dla 
konsumentów i innych użytkowników 
końcowych, określonym przez 
zainteresowane państwo członkowskie. 
Takie instrukcje i informacje dotyczące 
bezpieczeństwa oraz wszelkie 
oznakowania są jasne i zrozumiałe.
Instrukcje te i informacje dotyczące 
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bezpieczeństwa muszą zawierać co 
najmniej następujące dokumenty:

Or. en


