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Grozījums Nr. 39
Christel Schaldemose

Direktīvas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Jāparedz pārejas pasākumi, kas ļautu 
darīt pieejamas tirgū un nodot ekspluatācijā 
elektroiekārtas, kas jau ir laistas tirgū 
saskaņā ar Direktīvu 2006/95/EK.

(25) Ražotājiem un importētājiem ir jādod 
pietiekams, taču ierobežots laiks, lai 
izmantotu visas tiesības atbilstoši 
attiecīgās valsts spēkā esošajām tiesību 
normām, kas ir spēkā pirms to tiesību 
normu piemērošanas, ar kurām transponē 
šo direktīvu, piemēram, izpārdot saražoto 
produktu krājumus. Jāparedz pārejas 
pasākumi, kas ļautu darīt pieejamas tirgū 
un nodot ekspluatācijā elektroiekārtas, kas 
jau ir laistas tirgū saskaņā ar 
Direktīvu 2006/95/EK.

Or. en

Grozījums Nr. 40
Zuzana Roithová

Direktīvas priekšlikums
25.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25a) Saskaņotajos standartos, uz kuriem 
attiecas šī direktīva, pilnībā jāņem vērā 
arī Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Konvencija par personu ar invaliditāti 
tiesībām, ko Eiropas Savienība parakstīja 
2010. gada 23. decembrī.

Or. en

Grozījums Nr. 41
Zuzana Roithová
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Direktīvas priekšlikums
6. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ražotāji uz elektroiekārtām 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 
elektroiekārtām pievienotajā dokumentā. 
Norādītā adrese ir vienīgais kontaktpunkts, 
ko var izmantot saziņai ar ražotāju.

6. Ražotāji uz elektroiekārtām 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 
elektroiekārtām pievienotajā dokumentā. 
Norādītā adrese ir vienīgais kontaktpunkts, 
ko var izmantot saziņai ar ražotāju.

Or. en

Grozījums Nr. 42
Zuzana Roithová

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Importētāji uz elektroiekārtām 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 elektroiekārtām 
pievienotajā dokumentā.

3. Importētāji uz elektroiekārtām 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 elektroiekārtām 
pievienotajā dokumentā.

Or. en

Grozījums Nr. 43
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. ES atbilstības deklarācijai ir šīs 
direktīvas IV pielikumā iekļautā parauga 
struktūra, tajā ir elementi, kas norādīti A 
modulī, kas izklāstīts šīs direktīvas 
III pielikumā, un tā tiek pastāvīgi 
atjaunināta. Tā tiek tulkota valodā vai 
valodās, ko nosaka dalībvalsts, kurā 
elektroiekārtas laiž tirgū vai dara 
pieejamas.

2. ES atbilstības deklarācijai ir šīs 
direktīvas IV pielikumā iekļautā parauga 
struktūra, tajā ir elementi, kas norādīti A 
modulī, kas izklāstīts šīs direktīvas 
III pielikumā, un tā tiek pastāvīgi 
atjaunināta. To pēc pieprasījuma var 
tulkot vienā vai vairākās valodās, ko 
nosaka dalībvalsts, kurā elektroiekārtas laiž 
tirgū vai dara pieejamas.

Or. en

Grozījums Nr. 44
Matteo Salvini

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. ES atbilstības deklarācijai ir šīs 
direktīvas IV pielikumā iekļautā parauga 
struktūra, tajā ir elementi, kas norādīti A 
modulī, kas izklāstīts šīs direktīvas 
III pielikumā, un tā tiek pastāvīgi 
atjaunināta. Tā tiek tulkota valodā vai 
valodās, ko nosaka dalībvalsts, kurā 
elektroiekārtas laiž tirgū vai dara 
pieejamas.

2. ES atbilstības deklarācijai ir šīs 
direktīvas IV pielikumā iekļautā parauga 
struktūra, tajā ir elementi, kas norādīti A 
modulī, kas izklāstīts šīs direktīvas 
III pielikumā, un tā tiek pastāvīgi 
atjaunināta. To pēc pieprasījuma var 
tulkot vienā vai vairākās valodās, ko 
nosaka dalībvalsts, kurā elektroiekārtas laiž 
tirgū vai dara pieejamas.

Or. en

Grozījums Nr. 45
Zuzana Roithová

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Ja divu mēnešu laikā pēc 4. punktā 7. Ja triju mēnešu laikā pēc 4. punktā 
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minētās informācijas saņemšanas neviena 
dalībvalsts vai Komisija nav cēlusi 
iebildumus pret kādas dalībvalsts veikto 
pagaidu pasākumu, šo pasākumu uzskata 
par pamatotu.

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. 46
Ashley Fox

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis vēlākais līdz [insert date - 2 
years after adoption] pieņem un publicē 
normatīvos un administratīvos aktus, kas 
vajadzīgi, lai izpildītu 2., 3. (1. punkta), 6., 
7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. (1. punkta), 14., 
15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23. un 
24. panta un III un IV pielikuma prasības. 
Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmu 
minēto noteikumu tekstu, kā arī minēto 
noteikumu un šīs direktīvas atbilstības 
tabulu.

Dalībvalstis vēlākais līdz [ierakstīt datumu
— trīs gadi pēc pieņemšanas] pieņem un 
publicē normatīvos un administratīvos 
aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu 2. panta, 
3. panta 1. punkta, 6., 7., 8., 9., 10., 11., 
12. panta, 13. panta 1. punkta, 14., 15., 
16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23. un 
24. panta un III un IV pielikuma prasības. 
Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmu 
minēto noteikumu tekstu, kā arī minēto 
noteikumu un šīs direktīvas atbilstības 
tabulu.

Or. en

Grozījums Nr. 47
Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 8.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iekārtām, kas ir īpaši projektētas 
pētniecības un izstrādes vajadzībām un ir 
pieejamas tikai uzņēmumiem.

Or. de
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Pamatojums

Privātie patērētāji nevar piekļūt produktiem, ko izmanto pētniecībai un attīstībai. Nesen 
notikušajā direktīvas par bīstamām vielām elektriskās un elektroniskās iekārtās un direktīvas 
par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem pārskatīšanā jau noteikts, ka direktīvas uz 
šādām ierīcēm vairs neattiecas. Lai izvairītos no nenoteiktības, pienācīgi jāsaskaņo visas 
produktu direktīvas.

Grozījums Nr. 48
Zuzana Roithová

Direktīvas priekšlikums
IV pielikums – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Nr. xxxxxx (unikāls elektroiekārtas
identifikācijas numurs):

1. Nr. xxxxxx (unikāls deklarācijas
identifikācijas numurs):

Or. en

Grozījums Nr. 49
Christel Schaldemose

Direktīvas priekšlikums
IV pielikums – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Deklarācijas priekšmets (elektroiekārtas 
identifikācija, kas nodrošina tās 
izsekojamību. Tajā iekļauj pietiekami 
skaidru krāsainu attēlu, lai elektroiekārtu 
varētu identificēt.

4. Deklarācijas priekšmets (elektroiekārtas 
identifikācija, kas nodrošina tās 
izsekojamību. Vajadzības gadījumā var 
pievienot pietiekami skaidru fotogrāfiju, 
lai elektroiekārtu varētu identificēt).

Or. en

(Skatīt formulējumu Lēmuma 768/2008/EK III pielikuma 4. punktā)


