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Amendamentul 34
Matteo Salvini

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Operatorii economici ar trebui să fie 
răspunzători pentru conformitatea 
ascensoarelor și componentelor de 
siguranță pentru ascensoare, în funcție de 
rolurile lor respective în lanțul de 
aprovizionare, astfel încât să asigure un 
nivel înalt de protecție a intereselor 
publice, cum ar fi sănătatea și siguranța, 
precum și protecția consumatorilor și să 
garanteze o concurență loială pe piața 
Uniunii.

(5) Operatorii economici ar trebui să fie 
răspunzători pentru conformitatea 
ascensoarelor și a componentelor de 
siguranță pentru ascensoare, în funcție de 
rolurile lor respective în lanțul de 
aprovizionare, astfel încât să asigure un 
nivel înalt de protecție a intereselor 
publice, cum ar fi sănătatea și siguranța, 
precum și protecția consumatorilor, 
inclusiv un nivel ridicat de protecție a 
consumatorilor vulnerabili și să garanteze 
o concurență loială pe piața Uniunii.

Or. en

Justificare

Articolul 1 alineatul (1) din directivă menționează că un ascensor ar trebui să fie utilizat 
pentru a transporta persoane, cu sau fără mărfuri, sau mărfuri, numai dacă suportul de 
transportare este accesibil pentru persoane. Trebuie să se asigure protecția persoanei care 
intră în cabină în măsura în care este posibil. Este inutil să se menționeze în care dintre 
cazuri (dacă ascensoarele sunt destinate transportului de persoane, de persoane și mărfuri 
sau numai de mărfuri, în cazul în care suportul de transportare este accesibil) trebuie să se 
acorde o atenție deosebită protecției utilizatorilor vulnerabili.

Amendamentul 35
Matteo Salvini

Propunere de directivă
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Sistemul existent ar trebui să fie 
completat printr-o procedură în baza căreia 
părțile interesate să fie informate cu privire 

(30) Sistemul existent ar trebui să fie 
completat printr-o procedură în baza căreia 
părțile interesate să fie informate cu privire 
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la măsurile preconizate în legătură cu 
ascensoarele sau componentele de 
siguranță pentru ascensoare care prezintă 
riscuri pentru sănătatea și siguranța 
persoanelor sau cu privire la alte aspecte 
ale protecției de interes public. De 
asemenea, acest sistem ar trebui să permită 
autorităților de supraveghere a pieței ca, în 
cooperare cu operatorii economici 
relevanți, să acționeze într-o fază mai 
timpurie cu privire la ascensoare sau la 
componente de siguranță pentru 
ascensoare.

la măsurile preconizate în legătură cu 
ascensoarele sau componentele de 
siguranță pentru ascensoare care prezintă 
riscuri pentru sănătatea și siguranța 
persoanelor, inclusiv pentru siguranța 
copiilor, a persoanelor în vârstă și a 
persoanelor cu handicap, sau cu privire la 
alte aspecte ale protecției de interes public. 
De asemenea, acest sistem ar trebui să 
permită autorităților de supraveghere a 
pieței ca, în cooperare cu operatorii 
economici relevanți, să acționeze într-o 
fază mai timpurie cu privire la ascensoare 
sau la componente de siguranță pentru 
ascensoare.

Or. en

Justificare

Articolul 1 alineatul (1) din directivă menționează că un ascensor ar trebui să fie utilizat 
pentru a transporta persoane, cu sau fără mărfuri, sau mărfuri, numai dacă suportul de 
transportare este accesibil pentru persoane. Trebuie să se asigure protecția persoanei care 
intră în cabină în măsura în care este posibil. Este inutil să se menționeze în care dintre 
cazuri (dacă ascensoarele sunt destinate transportului de persoane, de persoane și mărfuri 
sau numai de mărfuri, în cazul în care suportul de transportare este accesibil) trebuie să se 
acorde o atenție deosebită protecției utilizatorilor vulnerabili.

Amendamentul 36
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Considerentul 35a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35a) Standardele armonizate relevante 
pentru prezenta directivă ar trebui să țină 
seama pe deplin de Convenția 
Organizației Națiunilor Unite privind 
drepturile persoanelor cu handicap, 
semnată de Uniunea Europeană la 
23 decembrie 2010.

Or. en
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Amendamentul 37
Christel Schaldemose

Propunere de directivă
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Este necesar să se prevadă dispoziții 
tranzitorii care permit punerea la dispoziție 
pe piață și punerea în funcțiune a 
ascensoarelor care au fost deja introduse pe 
piață în conformitate cu 
Directiva 95/16/CE.

(37) Producătorilor și importatorilor 
trebuie să li se acorde o perioadă 
rezonabilă, dar limitată, pentru a-și 
exercita orice drepturi în conformitate cu 
legislația națională în vigoare înaintea 
datei aplicării normelor naționale de 
transpunere a prezentei directive astfel 
încât, de exemplu, să își vândă stocurile 
de produse finite. Este necesar să se 
prevadă dispoziții tranzitorii care permit 
punerea la dispoziție pe piață și punerea în 
funcțiune a ascensoarelor care au fost deja 
introduse pe piață în conformitate cu 
Directiva 95/16/CE.

Or. en

Amendamentul 38
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. „reprezentant autorizat” înseamnă orice 
persoană fizică sau juridică stabilită în 
Uniune care a primit un mandat scris din 
partea unui producător pentru a acționa în 
numele acestuia în legătură cu sarcini
specifice;

8. „reprezentant autorizat” înseamnă orice 
persoană fizică sau juridică stabilită în 
Uniune care a primit un mandat scris din 
partea unui producător de a acționa în 
numele acestuia în legătură cu sarcinile 
precizate;

Or. en
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Amendamentul 39
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

12a. „acreditare” are înțelesul atribuit 
prin Regulamentul (CE) nr. 765/2008;

Or. en

Amendamentul 40
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 12b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

12b. „organism național de acreditare” 
are înțelesul atribuit prin Regulamentul 
(CE) nr. 765/2008;

Or. en

Amendamentul 41
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

13. „specificație tehnică” înseamnă un 
document care conține cerințele tehnice 
pe care trebuie să le îndeplinească un 
ascensor sau o componentă de siguranță 
pentru ascensoare;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 42
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

14. „evaluare a conformității” înseamnă 
procesul prin care se demonstrează dacă au 
fost îndeplinite cerințele esențiale de 
sănătate și siguranță menționate în anexa I
referitoare la un ascensor sau la o 
componentă de siguranță pentru 
ascensoare, un proces sau un sistem;

14. „evaluare a conformității” înseamnă 
procesul prin care se demonstrează dacă au 
fost îndeplinite cerințele esențiale de 
sănătate și siguranță menționate în 
prezenta directivă, referitoare la un 
ascensor sau la o componentă de siguranță 
pentru ascensoare, un proces sau un sistem;

Or. en

Amendamentul 43
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

16. „rechemare” înseamnă orice măsură 
care are ca scop returnarea unei 
componente de siguranță pentru ascensoare 
care a fost pusă deja la dispoziția 
instalatorului;

16. „rechemare” înseamnă orice măsură 
care are ca scop returnarea unei 
componente de siguranță pentru ascensoare 
care a fost pusă deja la dispoziția 
instalatorului sau a utilizatorului final;

Or. en

Amendamentul 44
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

17. „retragere” înseamnă orice măsură care 
are drept scop împiedicarea introducerii pe 

17. „retragere” înseamnă orice măsură care 
are drept scop împiedicarea punerii la 
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piață a unui ascensor sau împiedicarea 
punerii la dispoziție pe piață a unei 
componente de siguranță pentru 
ascensoare;

dispoziție pe piață a unui ascensor sau 
împiedicarea punerii la dispoziție pe piață a 
unei componente de siguranță pentru 
ascensoare;

Or. en

Amendamentul 45
Matteo Salvini

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre iau toate măsurile 
corespunzătoare pentru a se asigura că 
ascensoarele reglementate de prezenta 
directivă pot fi introduse pe piață și date în 
folosință numai dacă nu periclitează 
sănătatea sau siguranța persoanelor sau, 
când este cazul, siguranța proprietății, în 
condițiile în care sunt instalate și 
întreținute corespunzător și utilizate pentru 
scopul propus.

(1) Statele membre iau toate măsurile 
corespunzătoare pentru a se asigura că 
ascensoarele reglementate de prezenta 
directivă pot fi introduse pe piață și date în 
folosință numai dacă nu periclitează 
sănătatea sau siguranța persoanelor sau, 
când este cazul, siguranța proprietății, în 
condițiile în care sunt instalate și 
întreținute corespunzător și utilizate pentru 
scopul propus sau pentru un scop care 
poate fi prevăzut în mod rezonabil, în 
vederea aplicării prezentei directive.

Or. en

Justificare

Este esențial să se precizeze faptul că utilizarea unui ascensor nu ar trebui să fie numai 
rezonabilă, ci și întotdeauna conformă cu dispozițiile prezentei directive. Definiția 
„caracterului rezonabil” este prea vastă pentru a garanta un nivel ridicat de certitudine 
juridică în solicitare.

Amendamentul 46
Matteo Salvini

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În cazul în care spațiul disponibil 
limitat dintr-o clădire existentă nu 
împiedică instalarea unui ascensor și nu 
afectează, prin urmare, alți utilizatori 
vulnerabili, precum copiii, persoanele în 
vârstă sau persoanele cu un anumit 
handicap, ascensorul se introduce pe 
piață numai dacă este construit astfel 
încât să fie ușor accesibil și utilizabil de 
către persoanele cu handicap.

Or. en

Justificare

Deși protecția persoanelor cu handicap este deosebit de importantă, trebuie să se garanteze 
tuturor utilizatorilor vulnerabili (precum copiii, persoanele în vârstă sau persoanele cu un 
anumit handicap care nu le împiedică în niciun fel să folosească ascensorul) posibilitatea de 
a li se instala un ascensor într-o clădire existentă.

Amendamentul 47
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Instalatorii se asigură că ascensorul este 
însoțit de instrucțiunile de utilizare la care 
se face referire în punctul 6.2 al anexei I, 
redactate într-o limbă care poate fi ușor 
înțeleasă de către utilizatorii finali, 
stabilită de statul membru în care este 
instalat ascensorul.

(7) Instalatorii se asigură că ascensorul este 
însoțit de instrucțiunile și de informațiile 
privind siguranța la care se face referire la
punctul 6.2 din anexa I.

Or. en

Amendamentul 48
Zuzana Roithová
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Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Dacă, în contextul riscurilor pe care le 
presupune o componentă de siguranță 
pentru ascensoare, se consideră că este 
necesar, producătorii, pentru a proteja 
sănătatea și siguranța consumatorilor, 
testează componenta de siguranță pentru 
ascensoare pusă la dispoziție pe piață, 
investighează și, dacă este cazul, păstrează 
un registru de reclamații, de componente 
de siguranță pentru ascensoare neconforme 
și de rechemări ale unor componente de 
siguranță pentru ascensoare și informează 
regulat distribuitorii și instalatorii cu 
privire la orice astfel de activități de 
monitorizare.

(4) Producătorii se asigură că există 
proceduri care să garanteze conformitatea 
permanentă a producției în serie. Se iau 
în considerare în mod corespunzător 
modificările în proiectare sau cele 
referitoare la caracteristicile produsului și 
modificările standardelor armonizate sau 
ale specificațiilor tehnice, în raport cu 
care se declară conformitatea unui 
produs.

Dacă, în contextul riscurilor pe care le 
presupune o componentă de siguranță
pentru ascensoare, se consideră că este 
necesar, producătorii, pentru a proteja 
sănătatea și siguranța consumatorilor, 
testează componenta de siguranță pentru 
ascensoare pusă la dispoziție pe piață, 
investighează și, dacă este cazul, păstrează 
un registru de reclamații, de componente 
de siguranță pentru ascensoare neconforme 
și de rechemări ale unor componente de 
siguranță pentru ascensoare și informează 
regulat distribuitorii și instalatorii cu 
privire la orice astfel de activități de 
monitorizare.

Or. en

Amendamentul 49
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Producătorii indică numele lor, 
denumirea lor comercială înregistrată sau 
marca lor comercială înregistrată și adresa 
la care pot fi contactați cu privire la 
componenta de siguranță pentru ascensoare 
sau, dacă acest fapt nu este posibil, pe o 
etichetă fixată de componenta de siguranță 
pentru ascensoare astfel încât să nu poată fi 
separată de aceasta. Adresa trebuie să 
indice un singur punct la care producătorii 
pot fi contactați.

(6) Producătorii indică numele lor, 
denumirea lor comercială înregistrată sau 
marca lor comercială înregistrată, adresa 
de internet într-o limbă care poate fi ușor 
înțeleasă de consumatori și de autoritățile 
de supraveghere a pieței și adresa la care 
pot fi contactați cu privire la componenta 
de siguranță pentru ascensoare sau, dacă 
acest fapt nu este posibil, pe o etichetă 
fixată de componenta de siguranță pentru 
ascensoare astfel încât să nu poată fi 
separată de aceasta. Adresa trebuie să 
indice un singur punct la care producătorii 
pot fi contactați.

Or. en

Amendamentul 50
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Importatorii indică numele lor, 
denumirea lor comercială înregistrată sau 
marca lor comercială înregistrată și adresa 
la care pot fi contactați cu privire la 
componenta de siguranță pentru ascensoare 
sau, dacă acest fapt nu este posibil, pe 
ambalajul acesteia sau într-un document 
care însoțește componenta de siguranță 
pentru ascensoare.

(3) Importatorii indică numele lor, 
denumirea lor comercială înregistrată sau 
marca lor comercială înregistrată, adresa 
de internet într-o limbă care poate fi ușor 
înțeleasă de consumatori și de autoritățile 
de supraveghere a pieței și adresa la care 
pot fi contactați cu privire la componenta 
de siguranță pentru ascensoare sau, dacă 
acest fapt nu este posibil, pe ambalajul 
acesteia sau într-un document care 
însoțește componenta de siguranță pentru 
ascensoare.

Or. en
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Amendamentul 51
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Declarația de conformitate UE se 
structurează după modelul prevăzut în 
anexa II, conține elementele specificate în 
modulele relevante din anexele V, VIII, X, 
XI sau XII și se actualizează continuu. Ea 
este tradusă în limba (limbile) stabilită 
(stabilite) de statul membru pe piața căruia 
este introdus sau pus la dispoziție 
ascensorul sau componenta de siguranță 
pentru ascensoare.

(2) Declarația de conformitate UE se 
structurează după modelul prevăzut în 
anexa II, conține elementele specificate în 
modulele relevante din anexele V, VIII, X, 
XI sau XII și se actualizează continuu. Ea 
poate fi tradusă, la cerere, în limba 
(limbile) stabilită (stabilite) de statul 
membru pe piața căruia este introdus sau 
pus la dispoziție ascensorul sau 
componenta de siguranță pentru 
ascensoare.

Or. en

Amendamentul 52
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) aprobarea sistemului de asigurare 
completă a calității menționat în anexa XI.

(c) sistemul de asigurare a calității 
menționat în anexa XI.

Or. en

Amendamentul 53
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) aprobarea sistemului de asigurare a (a) sistemul de asigurare a calității unui 
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calității unui produs menționat în anexa VI; produs menționat în anexa VI;

Or. en

Amendamentul 54
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) aprobarea sistemului de asigurare 
completă a calității menționat în anexa VII.

(b) sistemul de asigurare completă a 
calității menționat în anexa VII.

Or. en

Amendamentul 55
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 4 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) conformitatea de tip cu verificare 
aleatorie pentru componentele de 
siguranță pentru ascensoare, menționată 
în anexa IX.

Or. en

Amendamentul 56
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pot decide ca evaluarea 
și monitorizarea menționate la alineatul (1) 
să fie efectuate de către un organism 

(2) Evaluarea și monitorizarea menționate 
la alineatul (1) sunt efectuate de către un 
organism național de acreditare în sensul 
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național de acreditare în sensul 
Regulamentului (CE) nr. 765/2008 și în 
conformitate cu acesta.

Regulamentului (CE) nr. 765/2008 și în 
conformitate cu acesta.

Or. fr

Justificare

Din motive de fiabilitate și imparțialitate a certificatelor și, prin urmare, de siguranță, 
organismele de evaluare a conformității ar trebui să fie acreditate în mod obligatoriu de 
autorități și nu ar trebui să fie în niciun caz asociații de întreprinderi sau federații 
profesionale.

Amendamentul 57
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un organism care aparține unei asociații 
de întreprinderi sau unei federații 
profesionale care reprezintă 
întreprinderile implicate în proiectarea, 
fabricarea, furnizarea, asamblarea, 
utilizarea sau întreținerea ascensoarelor 
sau a componentelor de siguranță pentru 
ascensoare pe care le evaluează poate fi 
considerat a fi un astfel de organism, cu 
condiția să se demonstreze că este 
independent și că nu există conflicte de 
interese.

eliminat

Or. fr

Justificare

Din motive de fiabilitate și imparțialitate a certificatelor și, prin urmare, de siguranță, 
organismele de evaluare a conformității ar trebui să fie acreditate în mod obligatoriu de 
autorități și nu ar trebui să fie în niciun caz asociații de întreprinderi sau federații 
profesionale.

Amendamentul 58
Bernadette Vergnaud
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Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Un organism de evaluare a 
conformității, personalul său de conducere 
de nivel superior și personalul responsabil 
cu îndeplinirea sarcinilor de evaluare a 
conformității nu este proiectantul, 
producătorul, furnizorul, cumpărătorul, 
proprietarul, utilizatorul sau operatorul de 
întreținere a componentelor de siguranță 
pentru ascensoare pe care le evaluează și 
nici reprezentantul autorizat al vreuneia 
dintre respectivele părți.

(4) Un organism de evaluare a 
conformității, personalul său de conducere 
de nivel superior și personalul responsabil 
cu îndeplinirea sarcinilor de evaluare a 
conformității nu este proiectantul, 
producătorul, furnizorul, cumpărătorul, 
proprietarul, utilizatorul sau operatorul de 
întreținere a componentelor de siguranță 
pentru ascensoare și nici reprezentantul 
autorizat al vreuneia dintre respectivele 
părți.

Or. fr

Justificare

Din motive de fiabilitate și imparțialitate a certificatelor și, prin urmare, de siguranță, 
organismele de evaluare a conformității ar trebui să fie acreditate în mod obligatoriu de 
autorități și nu ar trebui să fie în niciun caz asociații de întreprinderi sau federații 
profesionale.

Amendamentul 59
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un organism de evaluare a conformității, 
personalul său de conducere de nivel 
superior și personalul responsabil cu 
îndeplinirea sarcinilor de evaluare a 
conformității nu este proiectantul, 
producătorul, furnizorul, instalatorul, 
cumpărătorul, proprietarul, utilizatorul sau 
operatorul de întreținere al ascensoarelor 
pe care le evaluează.

Un organism de evaluare a conformității, 
personalul său de conducere de nivel 
superior și personalul responsabil cu 
îndeplinirea sarcinilor de evaluare a 
conformității nu este proiectantul, 
producătorul, furnizorul, instalatorul, 
cumpărătorul, proprietarul, utilizatorul sau 
operatorul de întreținere pentru 
ascensoare.

Or. fr
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Justificare

Din motive de fiabilitate și imparțialitate a certificatelor și, prin urmare, de siguranță, 
organismele de evaluare a conformității ar trebui să fie acreditate în mod obligatoriu de 
autorități și nu ar trebui să fie în niciun caz asociații de întreprinderi sau federații 
profesionale.

Amendamentul 60
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cererea respectivă este însoțită de o 
descriere a procedurilor de evaluare a 
conformității pentru ascensoare și 
componente de siguranță pentru ascensoare 
pentru care organismul se consideră a fi 
competent, precum și de un certificat de 
acreditare, în cazul în care există, eliberat 
de un organism național de acreditare care 
să ateste că organismul de evaluare a 
conformității îndeplinește cerințele 
prevăzute la articolul 24.

(2) Cererea respectivă este însoțită de o 
descriere a procedurilor de evaluare a 
conformității pentru ascensoare și 
componente de siguranță pentru ascensoare 
pentru care organismul se consideră a fi 
competent, precum și de un certificat de 
acreditare eliberat de un organism național 
de acreditare care să ateste că organismul 
de evaluare a conformității îndeplinește 
cerințele prevăzute la articolul 24.

Or. fr

Justificare

Din motive de fiabilitate și imparțialitate a certificatelor și, prin urmare, de siguranță, 
organismele de evaluare a conformității ar trebui să fie acreditate în mod obligatoriu de 
autorități și nu ar trebui să fie în niciun caz asociații de întreprinderi sau federații 
profesionale.

Amendamentul 61
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care organismul respectiv eliminat
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de evaluare a conformității nu poate 
prezenta un certificat de acreditare, el 
prezintă autorității de notificare toate 
documentele justificative necesare pentru 
verificarea, recunoașterea și 
monitorizarea periodică a conformității 
sale cu cerințele prevăzute la articolul 24.

Or. fr

Justificare

Din motive de fiabilitate și imparțialitate a certificatelor și, prin urmare, de siguranță, 
organismele de evaluare a conformității ar trebui să fie acreditate în mod obligatoriu de 
autorități și nu ar trebui să fie în niciun caz asociații de întreprinderi sau federații 
profesionale.

Amendamentul 62
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care o notificare nu se 
bazează pe un certificat de acreditare 
menționat la articolul 27 alineatul (2), 
autoritatea de notificare prezintă Comisiei 
și celorlalte state membre documentele 
justificative care atestă competența 
organismului de evaluare a conformității 
și măsurile adoptate pentru a se asigura 
că organismul este monitorizat periodic și 
că va îndeplini în continuare cerințele 
prevăzute la articolul 24.

eliminat

Or. fr

Justificare

Din motive de fiabilitate și imparțialitate a certificatelor și, prin urmare, de siguranță, 
organismele de evaluare a conformității ar trebui să fie acreditate în mod obligatoriu de 
autorități și nu ar trebui să fie în niciun caz asociații de întreprinderi sau federații 
profesionale.
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Amendamentul 63
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Organismul în cauză poate îndeplini 
activitățile unui organism notificat numai 
dacă Comisia și celelalte state membre nu 
au ridicat obiecții, în termen de două 
săptămâni de la notificare în cazul în care 
se utilizează un certificat de acreditare și 
de două luni de la notificare în cazul în 
care nu se utilizează acreditarea.

(5) Organismul în cauză poate îndeplini 
activitățile unui organism notificat numai 
în cazul în care Comisia și celelalte state 
membre nu au ridicat obiecții, în termen de 
două săptămâni de la notificare.

Or. fr

Justificare

Din motive de fiabilitate și imparțialitate a certificatelor și, prin urmare, de siguranță, 
organismele de evaluare a conformității ar trebui să fie acreditate în mod obligatoriu de 
autorități și nu ar trebui să fie în niciun caz asociații de întreprinderi sau federații 
profesionale.

Amendamentul 64
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Articolul 38 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care instalatorul nu 
desfășoară acțiuni corective adecvate în 
termenul menționat la alineatul (1) 
paragraful al doilea, autoritățile de 
supraveghere a pieței iau toate măsurile 
provizorii adecvate pentru a restricționa 
punerea la dispoziție pe piața lor națională 
sau punerea în funcțiune.

(4) În cazul în care instalatorul nu 
desfășoară acțiuni corective adecvate în 
termenul menționat la alineatul (1) 
paragraful al doilea, autoritățile de 
supraveghere a pieței iau toate măsurile 
provizorii adecvate pentru a restricționa 
punerea la dispoziție pe piața lor națională 
și punerea în funcțiune.

Or. en
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Amendamentul 65
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Articolul 38 – alineatul 5 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) neîndeplinirea de către ascensor sau de 
către componenta de siguranță pentru 
ascensoare a cerințelor esențiale de 
sănătate și siguranță menționate în anexa I;

(a) neîndeplinirea de către ascensor sau de 
către componenta de siguranță pentru 
ascensoare a cerințelor esențiale de 
sănătate și siguranță stabilite de prezenta 
directivă;

Or. en

Amendamentul 66
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Articolul 38 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În cazul în care, în termen de două luni 
de la primirea informațiilor menționate la 
alineatul (4), niciun stat membru sau 
Comisia nu a ridicat obiecții cu privire la o 
măsură provizorie luată de un stat membru, 
măsura este considerată justificată.

(7) În cazul în care, în termen de trei luni 
de la primirea informațiilor menționate la 
alineatul (4), niciun stat membru sau 
Comisia nu a ridicat obiecții cu privire la o 
măsură provizorie luată de un stat membru, 
măsura este considerată justificată.

Or. en

Amendamentul 67
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Articolul 39 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Dacă măsura națională referitoare la un 
ascensor este considerată justificată, toate 
statele membre iau măsurile necesare 

(2) Dacă măsura națională referitoare la un 
ascensor este considerată justificată, toate 
statele membre iau măsurile necesare 
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pentru a se asigura că ascensorul 
neconform nu este nici introdus pe piața lor 
națională, nici pus în funcțiune.

pentru a se asigura că ascensorul 
neconform nu este nici introdus pe piața lor 
națională și nici pus în funcțiune.

Or. en

Amendamentul 68
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Articolul 41 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) marcajul CE a fost aplicat încălcându-
se articolul 30 din Regulamentul (CE) 
nr. 765/2008 sau articolele 18 și 19 din 
prezenta directivă;

(a) marcajul CE a fost aplicat încălcându-
se articolul 30 din Regulamentul (CE) 
nr. 765/2008 sau articolul 19 din prezenta 
directivă;

Or. en

Amendamentul 69
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 46 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre adoptă și publică, până la 
[data (în general ultima zi a lunii)/luna/anul 
= 2 ani de la această adoptare] cel târziu, 
actele cu putere de lege și actele 
administrative necesare pentru a se 
conforma articolelor: [articolul 2 alineatele 
(5) – (19), articolele: 7 – 14, articolele: 17 
– 18, articolul 19 alineatul (5), articolele: 
20 – 45, articolul 46 alineatul (1), articolele 
47 – 49] și anexelor: [anexa II partea A 
literele: (f), (k), (l), (m), anexa II partea B 
punctele: (d), (j), (k), (l), anexa IV partea A 
punctele: 2 litera (e), 3 litera (c), 3 litera 
(e), 3 litera (g), punctul: 4 literele (b) – (e), 
punctele: 5 – 9, anexa IV partea B 

Statele membre adoptă și publică, până la 
[data (în general ultima zi a lunii)/luna/anul 
= 3 ani de la această adoptare] cel târziu, 
actele cu putere de lege și actele 
administrative necesare pentru a se 
conforma articolelor: [articolul 2 alineatele 
(5) – (19), articolele: 7 – 14, articolele: 17 
– 18, articolul 19 alineatul (5), articolele: 
20 – 45, articolul 46 alineatul (1), articolele 
47 – 49] și anexelor: [anexa II partea A 
literele: (f), (k), (l), (m), anexa II partea B 
punctele: (d), (j), (k), (l), anexa IV partea A 
punctele: 2 litera (e), 3 litera (c), 3 litera 
(e), 3 litera (g), punctul: 4 literele (b) – (e), 
punctele: 5 – 9, anexa IV partea B 



AM\904348RO.doc 21/22 PE491.132v01-00

RO

punctele: 2 litera (e), 3 litera (c), 3 litera 
(e), 3 litera (h), punctul: 4 literele (c) – (e), 
punctul 5 paragrafele: 2 – 4, punctele: 6 –9, 
anexa V punctul 3.3 litera (b), punctele: 6 –
7, anexa VI punctul: 3.1 literele (a) – (c), 
punctul 3.3 paragrafele 4 – 5, punctul 4.3, 
punctele: 6 – 7, anexa VII punctul: 3.1 
literele (a) – (b), punctul 3.1 litera (d), 
punctul 3.1 litera (f), punctul 3.3, punctul 
4.2, punctul 6, anexa VII punctul: 3 literele 
(c) – (d), punctul 3 litera (g), anexa VII 
punctul 4, anexa IX punctul: 3 literele (a) –
(d), anexa X punctul: 3.1 litera (a), punctul 
3.1 litera (e), punctul: 3.4, punctele: 6 – 7, 
anexa XI punctul: 3.1 literele (a) – (c), 
punctul 3.1 litera (e), punctele: 3.3.3, 3.3.4, 
punctele: 3.4 – 3.5, punctul 5 litera (b), 
punctul 6, anexa XII punctul 3.1 litera (a), 
punctul 3.3, punctul 6]. [Articolele și 
anexele care au fost modificate în substanța 
lor în raport cu directiva anterioară]. . 
Statele membre comunică imediat 
Comisiei textul acestor acte, precum și un 
tabel de corespondență între aceste acte și 
prezenta directivă.

punctele: 2 litera (e), 3 litera (c), 3 litera 
(e), 3 litera (h), punctul: 4 literele (c) – (e), 
punctul 5 paragrafele: 2 – 4, punctele: 6 –9, 
anexa V punctul 3.3 litera (b), punctele: 6 –
7, anexa VI punctul: 3.1 literele (a) – (c), 
punctul 3.3 paragrafele 4 – 5, punctul 4.3, 
punctele: 6 – 7, anexa VII punctul: 3.1 
literele (a) – (b), punctul 3.1 litera (d), 
punctul 3.1 litera (f), punctul 3.3, punctul 
4.2, punctul 6, anexa VII punctul: 3 literele 
(c) – (d), punctul 3 litera (g), anexa VII 
punctul 4, anexa IX punctul: 3 literele (a) –
(d), anexa X punctul: 3.1 litera (a), punctul 
3.1 litera (e), punctul: 3.4, punctele: 6 – 7, 
anexa XI punctul: 3.1 literele (a) – (c), 
punctul 3.1 litera (e), punctele: 3.3.3, 3.3.4, 
punctele: 3.4 – 3.5, punctul 5 litera (b), 
punctul 6, anexa XII punctul 3.1 litera (a), 
punctul 3.3, punctul 6]. [Articolele și 
anexele care au fost modificate în substanța 
lor în raport cu directiva anterioară]. . 
Statele membre comunică imediat 
Comisiei textul acestor acte, precum și un 
tabel de corespondență între aceste acte și 
prezenta directivă.

Or. en

Amendamentul 70
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Anexa I – partea 4 – punctul 4.8

Textul propus de Comisie Amendamentul

4.8. Cabina trebuie iluminată adecvat când 
este în uz sau când se deschide o ușă; 
trebuie să existe, de asemenea, iluminat de 
urgență.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en
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Amendamentul 71
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Anexa I – partea 4 – punctul 4.9

Textul propus de Comisie Amendamentul

4.9. Mijloacele de comunicație menționate 
la punctul 4.5 și iluminatul de urgență 
menționat la punctul 4.8 trebuie proiectate 
și construite astfel încât să funcționeze 
chiar și fără sursa normală de alimentare cu 
energie electrică. Perioada de funcționare 
trebuie să fie suficient de lungă pentru a 
permite funcționarea normală a procedurii 
de salvare.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Amendamentul 72
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Anexa I – partea 6 – punctul 6.2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

6.2. Fiecare ascensor trebuie să fie însoțit 
de instrucțiuni de utilizare întocmite într-o
limbă care poate fi ușor înțeleasă de către 
consumatori și de către alți utilizatori 
finali, astfel cum stabilește statul membru 
în cauză. Respectivele instrucțiuni de 
utilizare conțin cel puțin următoarele 
documente:

6.2. Fiecare ascensor trebuie să fie însoțit 
de instrucțiuni și de informații privind 
siguranța întocmite într-o limbă care poate 
fi ușor înțeleasă de către consumatori și de 
către alți utilizatori finali, astfel cum 
stabilește statul membru în cauză. 
Instrucțiunile și informațiile privind 
siguranța, precum și orice etichetare sunt 
clare, ușor de înțeles și inteligibile. 
Instrucțiunile și informațiile privind 
siguranța conțin cel puțin următoarele 
documente:

Or. en


