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Pakeitimas 39
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) reikia numatyti pereinamojo 
laikotarpio tvarką, pagal kurią būtų galima 
rinkai tiekti elektros įrenginius, kurie rinkai 
jau pateikti pagal Direktyvą 2006/95/EB;

(25) gamintojams ir importuotojams turi 
būti nustatytas tinkamos trukmės, bet 
ribotas laikotarpis, kad iki nacionalinių 
taisyklių, kuriomis į nacionalinę teisę 
perkeliama ši direktyva, įsigaliojimo 
dienos jie galėtų pasinaudoti bet kokiomis 
savo teisėmis pagal galiojančias 
nacionalines taisykles, pvz., parduoti 
pagamintų produktų atsargas. Reikia 
numatyti pereinamojo laikotarpio tvarką, 
pagal kurią būtų galima rinkai tiekti 
elektros įrenginius, kurie rinkai jau pateikti 
pagal Direktyvą 2006/95/EB;

Or. en

Pakeitimas 40
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25a) nustatant pagal šią direktyvą 
taikomus darniuosius standartus taip pat 
reikėtų visapusiškai atsižvelgti į 2010 m. 
gruodžio 23 d. Europos Sąjungos 
pasirašytą Jungtinių Tautų neįgaliųjų 
teisių konvenciją;

Or. en
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Pakeitimas 41
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Gamintojai ant elektros įrenginio arba, 
jeigu to neįmanoma padaryti, ant pakuotės 
arba elektros įrenginio lydimajame 
dokumente nurodo savo pavadinimą, 
registruotą prekės pavadinimą arba 
registruotą prekės ženklą ir adresą, kuriuo 
su jais galima susisiekti. Turi būti 
nurodytas vienas adresas, kuriuo galima 
susisiekti su gamintoju.

6. Gamintojai ant elektros įrenginio arba, 
jeigu to neįmanoma padaryti, ant pakuotės 
arba elektros įrenginio lydimajame 
dokumente nurodo savo pavadinimą, 
registruotą prekės pavadinimą arba 
registruotą prekės ženklą, savo interneto 
svetainės adresą vartotojų ir rinkos 
priežiūros institucijų lengvai suprantama 
kalba ir adresą, kuriuo su jais galima
susisiekti. Turi būti nurodytas vienas 
adresas, kuriuo galima susisiekti su 
gamintoju.

Or. en

Pakeitimas 42
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Importuotojai ant elektros įrenginio arba, 
jeigu to neįmanoma padaryti, ant pakuotės 
arba elektros įrenginio lydimajame 
dokumente nurodo savo pavadinimą, 
registruotą prekės pavadinimą arba 
registruotą prekės ženklą, savo interneto 
svetainės adresą vartotojų ir rinkos 
priežiūros institucijų lengvai suprantama 
kalba ir adresą, kuriuo su jais galima 
susisiekti.

Or. en
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Pakeitimas 43
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. ES atitikties deklaracija parengiama 
pagal šios direktyvos IV priede pateiktą 
pavyzdį, joje pateikiama šios direktyvos 
III priedo A modulyje nurodyta informacija 
ir ji nuolat atnaujinama. Ji išverčiama į 
valstybės narės, kurios rinkai pateikiamas 
ar tiekiamas elektros įrenginys, 
reikalaujamą kalbą ar kalbas.

2. ES atitikties deklaracija parengiama 
pagal šios direktyvos IV priede pateiktą 
pavyzdį, joje pateikiama šios direktyvos 
III priedo A modulyje nurodyta informacija 
ir ji nuolat atnaujinama. Gavus prašymą ji
gali būti išversta į valstybės narės, kurios 
rinkai pateikiamas ar tiekiamas elektros 
įrenginys, reikalaujamą kalbą ar kalbas.

Or. en

Pakeitimas 44
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. ES atitikties deklaracija parengiama 
pagal šios direktyvos IV priede pateiktą 
pavyzdį, joje pateikiama šios direktyvos 
III priedo A modulyje nurodyta informacija 
ir ji nuolat atnaujinama. Ji išverčiama į 
valstybės narės, kurios rinkai pateikiamas 
ar tiekiamas elektros įrenginys, 
reikalaujamą kalbą ar kalbas.

2. ES atitikties deklaracija parengiama 
pagal šios direktyvos IV priede pateiktą 
pavyzdį, joje pateikiama šios direktyvos 
III priedo A modulyje nurodyta informacija 
ir ji nuolat atnaujinama. Gavus prašymą ji
gali būti išversta į valstybės narės, kurios 
rinkai pateikiamas ar tiekiamas elektros 
įrenginys, reikalaujamą kalbą ar kalbas.

Or. en

Pakeitimas 45
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 7 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Jeigu per du mėnesius po 4 dalyje 
nurodytos informacijos gavimo nei 
valstybės narės, nei Komisija nepateikia 
prieštaravimų dėl valstybės narės taikomos 
laikinosios priemonės, priemonė laikoma 
pagrįsta.

7. Jeigu per tris mėnesius po 4 dalyje 
nurodytos informacijos gavimo nei 
valstybė narė, nei Komisija nepareiškė 
nepritarimo pereinamojo laikotarpio 
priemonei, kurią taiko valstybė narė, ta 
priemonė laikoma pagrįsta.

Or. en

Pakeitimas 46
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės ne vėliau kaip [įrašyti datą 
– 2 metai po priėmimo] priima ir paskelbia 
įstatymus ir kitus teisės aktus, kuriais 
įgyvendinami 2 straipsnis, 3 straipsnio 1 
dalis, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 straipsniai, 13
straipsnio 1 dalis, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23 ir 24 straipsniai ir III bei 
IV priedai. Jos nedelsdamos pateikia 
Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą bei 
tų nuostatų ir šios direktyvos atitikties 
lentelę.

Valstybės narės ne vėliau kaip [įrašyti datą 
– treji metai po priėmimo] priima ir 
paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, 
kuriais įgyvendinami 2 straipsnis, 
3 straipsnio 1 dalis, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 
straipsniai, 13 straipsnio 1 dalis, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ir 24 straipsniai ir 
III bei IV priedai. Jos nedelsdamos pateikia 
Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą bei 
tų nuostatų ir šios direktyvos atitikties 
lentelę.

Or. en

Pakeitimas 47
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 8 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įrenginiai, specialiai suprojektuoti 
išimtinai tyrimų ir taikomosios veiklos 
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tikslais, kurie teikiami tik remiantis 
principu „verslas verslui“.

Or. de

Pagrindimas

Galutiniai vartotojai (privatūs asmenys) neturi galimybės naudotis mokslinių tyrimų ir 
technologinės plėtros produktais. Neseniai rengiant naują direktyvos dėl pavojingų medžiagų 
naudojimo apribojimo (RoHS) ir direktyvos dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEIA) 
redakciją tokie įrenginiai jau nebuvo įtraukti į jų taikymo sritį. Siekiant išvengti neaiškumo 
reikėtų suderinti gaminius reglamentuojančių direktyvų taikymo sritis.

Pakeitimas 48
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
IV priedo 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nr. xxxxxx (unikalus elektros įrenginio
identifikacijos numeris):

1. Nr. xxxxxx (unikalus deklaracijos
identifikacijos numeris):

Or. en

Pakeitimas 49
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl direktyvos
IV priedo 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Deklaracijos objektas (elektros įrenginio 
identifikaciniai duomenys, pagal kuriuos jį 
galima atsekti. Kartu pateikiamas 
spalvotas atvaizdas, pakankamai aiškus, 
kad būtų galima elektros įrenginį 
identifikuoti).

4. Deklaracijos objektas (elektros įrenginio 
identifikaciniai duomenys, pagal kuriuos jį 
galima atsekti. Kai tinkama, gali būti 
pateikiama nuotrauka, pakankamai aiški, 
kad būtų galima elektros įrenginį 
identifikuoti).

Or. en

(Žr. Sprendimo 768/2008/EB III priedo 4 punkto formuluotę)



PE491.154v01-00 8/8 AM\904500LT.doc

LT


