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Pakeitimas 29
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) kiekvienas importuotojas, 
pateikdamas neautomatines svarstykles 
rinkai, turėtų ant jų nurodyti savo 
pavadinimą ir adresą, kuriuo būtų galima į 
jį kreiptis. Reikėtų numatyti išimtis tais 
atvejais, kai to negalima padaryti dėl 
neautomatinių svarstyklių dydžio ar 
pobūdžio. Išimtis turėtų būti taikoma ir 
tuo atveju, kai importuotojas turėtų 
atidaryti pakuotę, kad galėtų ant 
svarstyklių nurodyti savo pavadinimą ir 
adresą;

(10) kiekvienas importuotojas, 
pateikdamas neautomatines svarstykles 
rinkai, turėtų ant jų nurodyti savo 
pavadinimą ir adresą, kuriuo būtų galima į 
jį kreiptis;

Or. fr

Pagrindimas

Svarstyklių atveju nepriimtina nustatyti išimtį remiantis svarstyklių dydžiu. Be to, valstybėms 
narėms reikėtų reguliariai jas tikrinti (žr. 3 str. 3 dalį), nes atitinkamai turi būti žymimos 
pačios svarstyklės.

Pakeitimas 30
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) reikia numatyti pereinamojo 
laikotarpio tvarką, pagal kurią būtų galima 
rinkai tiekti ir pradėti eksploatuoti 
neautomatines svarstykles, kurios rinkai 
jau pateiktos pagal Direktyvą 2009/23/EB;

(35) 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 
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nacionalines taisykles, pvz., parduoti 
pagamintų produktų atsargas. Reikia 
numatyti pereinamojo laikotarpio tvarką, 
pagal kurią būtų galima rinkai tiekti ir 
pradėti eksploatuoti neautomatines 
svarstykles, kurios rinkai jau pateiktos 
pagal Direktyvą 2009/23/EB;

Or. en

Pakeitimas 31
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) svarstyklės – matavimo priemonė kūno 
masei nustatyti pagal kūną veikiančią 
sunkio jėgą arba  kitiems su mase 
susijusiems dydžiams, kiekiams, 
parametrams ar charakteristikoms 
nustatyti;

1) svarstyklės – matavimo priemonė kūno 
masei nustatyti pagal kūną veikiančią 
sunkio jėgą. Svarstyklės taip pat gali būti 
naudojamos kitiems su mase susijusiems 
dydžiams, kiekiams, parametrams ar 
charakteristikoms nustatyti;

Or. en

Pakeitimas 32
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) svarstyklės – matavimo priemonė kūno 
masei nustatyti pagal kūną veikiančią 
sunkio jėgą arba  kitiems su mase 
susijusiems dydžiams, kiekiams, 
parametrams ar charakteristikoms 
nustatyti;

1) svarstyklės – matavimo priemonė kūno 
masei nustatyti pagal kūną veikiančią 
sunkio jėgą. Be to, svarstyklės gali būti 
skirtos naudoti kitiems su mase 
susijusiems dydžiams, kiekiams, 
parametrams ar charakteristikoms 
nustatyti;

Or. fr
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Pagrindimas

Pagrindinė svarstyklių funkcija turi likti masės matavimas.

Pakeitimas 33
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi visų priemonių 
siekdamos  užtikrinti, kad svarstyklės būtų 
tiekiamos rinkai  tik tuomet, jei jos atitinka 
šios direktyvos reikalavimus.

1. Valstybės narės imasi visų priemonių 
siekdamos užtikrinti, kad svarstyklės būtų 
tiekiamos rinkai tik tuomet, jei jos atitinka 
taikytinus šios direktyvos reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 34
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės imasi visų priemonių 
siekdamos užtikrinti, kad svarstyklės toliau 
atitiktų šios direktyvos reikalavimus.

3. Valstybės narės imasi visų priemonių 
siekdamos užtikrinti, kad svarstyklės toliau 
atitiktų taikytinus šios direktyvos 
reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 35
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės imasi  visų priemonių 3. Valstybės narės turi imtis visų 
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siekdamos užtikrinti,  kad svarstyklės 
toliau atitiktų šios direktyvos 
reikalavimus.

priemonių, siekdamos užtikrinti, kad 
svarstyklės, pažymėtos CE atitikties 
ženklu, liudijančiu atitiktį šios direktyvos 
reikalavimams, ir toliau atitiktų šiuos 
reikalavimus.

Or. fr

Pagrindimas

Prievolė atlikti tikrinimus neturėtų būti taikoma tik reglamentuotos paskirties svarstyklių 
atveju (1 str. a–f punktai).

Pakeitimas 36
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 straipsnio 2 dalies a–f punktuose 
išvardytiems tikslams naudojamos 
svarstyklės privalo atitikti esminius 
reikalavimus, nustatytus I priede , be to, 
ant jų turi būti CE ženklas ir III priedo 1 
punkte numatyti užrašai.

Svarstyklės, kurios naudojamos arba 
skirtos naudoti 1 straipsnio 2 dalies a–f 
punktuose išvardytiems tikslams, privalo 
atitikti esminius reikalavimus, nustatytus I 
priede , be to, ant jų turi būti CE ženklas ir 
III priedo 1 punkte numatyti užrašai.

Or. en

Pakeitimas 37
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pateikdami rinkai svarstykles, 
naudojamas 1 straipsnio 2 dalies a–f 
punktuose išvardytais tikslais, gamintojai 
užtikrina, kad jos būtų suprojektuotos ir 
pagamintos laikantis I priede išdėstytų 
esminių reikalavimų.

1. Pateikdami rinkai svarstykles, skirtas 
naudoti 1 straipsnio 2 dalies a–f punktuose 
išvardytiems tikslams, gamintojai 
užtikrina, kad jos būtų suprojektuotos ir 
pagamintos laikantis I priede išdėstytų 
esminių reikalavimų.
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Or. en

Pakeitimas 38
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pateikdami rinkai svarstykles, naudojamas
1 straipsnio 2 dalies a–f punktuose 
išvardytais tikslais, gamintojai užtikrina, 
kad ant jų būtų III priedo 2 punkte 
numatyti užrašai.

Pateikdami rinkai svarstykles, kurios nėra 
skirtos naudoti 1 straipsnio 2 dalies a–f 
punktuose išvardytiems tikslams, 
gamintojai užtikrina, kad ant jų būtų III 
priedo 2 punkte numatyti užrašai.

Or. en

Pakeitimas 39
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Gamintojai parengia reikiamus 
svarstyklių, naudojamų 1 straipsnio 2 
dalies a–f punktuose išvardytais tikslais, 
techninius dokumentus ir atlieka 
atitinkamą 14 straipsnyje nurodytą 
atitikties įvertinimo procedūrą arba paveda 
ją atlikti.

2. Gamintojai parengia reikiamus 
svarstyklių, skirtų naudoti 1 straipsnio 2 
dalies a–f punktuose išvardytiems tikslams, 
techninius dokumentus ir atlieka 
atitinkamą 14 straipsnyje nurodytą 
atitikties įvertinimo procedūrą arba paveda 
ją atlikti.

Or. en

Pakeitimas 40
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Svarstykles, nenaudojamas 1 straipsnio 2 
dalies a–f punktuose išvardytais tikslais, 
gamintojai pažymi III priedo 2 punkte 
numatytais užrašais.

Svarstykles, kurios nėra skirtos naudoti 1 
straipsnio 2 dalies a–f punktuose 
išvardytiems tikslams, gamintojai pažymi 
III priedo 2 punkte numatytais užrašais.

Or. en

Pakeitimas 41
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Gamintojai saugo svarstyklių, 
naudojamų 1 straipsnio 2 dalies a–f 
punktuose išvardytais tikslais, techninius 
dokumentus ir ES atitikties deklaraciją 10 
metų po jų pateikimo rinkai.

3. Gamintojai saugo svarstyklių, skirtų 
naudoti 1 straipsnio 2 dalies a–f punktuose 
išvardytiems tikslams, techninius 
dokumentus ir ES atitikties deklaraciją 10 
metų po jų pateikimo rinkai.

Or. en

Pakeitimas 42
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Gamintojai ant svarstyklių arba, jeigu to 
neįmanoma padaryti, ant pakuotės arba 
svarstyklių 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 matavimo priemonės 
arba, jeigu to neįmanoma padaryti, ant 
pakuotės arba matavimo priemonės 
lydimajame dokumente nurodo savo 
pavadinimą, registruotą prekės pavadinimą 
arba registruotą prekės ženklą, savo 
interneto svetainės adresą galutiniams 
naudotojams ir rinkos priežiūros 
institucijoms lengvai suprantama kalba ir 
adresą, kuriuo su jais galima susisiekti. 
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Turi būti nurodytas vienas adresas, kuriuo 
galima susisiekti su gamintoju.

Or. en

Pakeitimas 43
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Gamintojai ant svarstyklių arba, jeigu to 
neįmanoma padaryti, ant pakuotės arba 
svarstyklių 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 svarstyklių 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.

Or. fr

Pakeitimas 44
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Gamintojai užtikrina, kad prie 
svarstyklių būtų pridėtos instrukcijos ir
informacija, pateikiama vartotojams ir 
kitiems galutiniams naudotojams lengvai 
suprantama, atitinkamos valstybės narės 
nustatyta kalba.

7. Gamintojai užtikrina, kad prie 
svarstyklių būtų pridėtos ES atitikties 
deklaracijos kopija ir instrukcijos bei
informacija, pateikiama vartotojams ir 
kitiems galutiniams naudotojams lengvai 
suprantama, atitinkamos valstybės narės 
nustatyta kalba.

Or. fr
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Pakeitimas 45
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prieš pateikdami rinkai svarstykles, 
naudojamas 1 straipsnio 2 dalies a–f 
punktuose išvardytais tikslais, 
importuotojai įsitikina, ar gamintojas atliko 
atitinkamą atitikties įvertinimo procedūrą. 
Jie įsitikina, ar gamintojas parengė 
techninius dokumentus, ar ant svarstyklių 
yra CE ženklas ir III priedo 1 punkte 
numatyti užrašai, ar prie jų pridėti reikiami 
dokumentai ir ar gamintojas įvykdė 6 
straipsnio 5 ir 6 dalyse nustatytus 
reikalavimus.

2. Prieš pateikdami rinkai svarstykles, 
skirtas naudoti 1 straipsnio 2 dalies a–f 
punktuose išvardytiems tikslams, 
importuotojai įsitikina, ar gamintojas atliko 
atitinkamą atitikties įvertinimo procedūrą. 
Jie įsitikina, ar gamintojas parengė 
techninius dokumentus, ar ant svarstyklių 
yra CE ženklas ir III priedo 1 punkte 
numatyti užrašai, ar prie jų pridėti reikiami 
dokumentai ir ar gamintojas įvykdė 6 
straipsnio 5 ir 6 dalyse nustatytus 
reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 46
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu importuotojas mano ar turi pagrindo 
manyti, kad svarstyklės, naudojamos 1 
straipsnio 2 dalies a–f punktuose 
išvardytais tikslais, neatitinka I priede 
išdėstytų esminių reikalavimų, jis 
nepateikia svarstyklių rinkai, kol nėra 
užtikrinama jų atitiktis. Be to, jei 
svarstyklės kelia pavojų, importuotojas tai 
praneša gamintojui ir rinkos priežiūros 
institucijoms.

Jeigu importuotojas mano ar turi pagrindo 
manyti, kad svarstyklės, skirtos naudoti 1 
straipsnio 2 dalies a–f punktuose 
išvardytiems tikslams, neatitinka I priede 
išdėstytų esminių reikalavimų, jis 
nepateikia svarstyklių rinkai, kol nėra 
užtikrinama jų atitiktis. Be to, jei 
svarstyklės kelia pavojų, importuotojas tai 
praneša gamintojui ir rinkos priežiūros 
institucijoms.

Or. en



AM\904681LT.doc 11/24 PE491.168v01-00

LT

Pakeitimas 47
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prieš pateikdami rinkai svarstykles, 
naudojamas 1 straipsnio 2 dalies a–f 
punktuose išvardytais tikslais, 
importuotojai užtikrina, kad ant jų būtų III 
priedo 2 punkte numatyti užrašai ir kad 
gamintojas būtų įvykdęs 6 straipsnio 5 ir 6 
dalyse nustatytus reikalavimus.

Prieš pateikdami rinkai svarstykles, skirtas 
naudoti 1 straipsnio 2 dalies a–f punktuose 
išvardytiems tikslams, importuotojai 
užtikrina, kad ant jų būtų III priedo 2 
punkte numatyti užrašai ir kad gamintojas 
būtų įvykdęs 6 straipsnio 5 ir 6 dalyse 
nustatytus reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 48
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Importuotojai ant matavimo priemonės 
arba, jeigu to neįmanoma padaryti, ant 
pakuotės arba matavimo priemonės 
lydimajame dokumente nurodo savo 
pavadinimą, registruotą prekės pavadinimą 
arba registruotą prekės ženklą, savo 
interneto svetainės adresą galutiniams 
naudotojams ir rinkos priežiūros 
institucijoms lengvai suprantama kalba ir 
adresą, kuriuo su jais galima susisiekti.

Or. en

Pakeitimas 49
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Importuotojai užtikrina, kad prie 
svarstyklių būtų pridėtos instrukcijos ir
informacija, pateikiama vartotojams ir 
kitiems galutiniams naudotojams lengvai 
suprantama, atitinkamos valstybės narės 
nustatyta kalba.

4. Importuotojai užtikrina, kad prie 
svarstyklių būtų pridėtos ES atitikties 
deklaracijos kopija ir instrukcijos bei
informacija, pateikiama vartotojams ir 
kitiems galutiniams naudotojams lengvai 
suprantama, atitinkamos valstybės narės 
nustatyta kalba.

Or. fr

Pakeitimas 50
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kai atsakomybė už svarstykles, 
naudojamas 1 straipsnio 2 dalies a–f 
punktuose išvardytais tikslais, tenka 
importuotojams, jie užtikrina, kad laikymo 
ir transportavimo sąlygos nepakenktų jų 
atitikčiai I priede išdėstytiems esminiams 
reikalavimams.

5. Kai atsakomybė už svarstykles, skirtas 
naudoti 1 straipsnio 2 dalies a–f punktuose 
išvardytiems tikslams, tenka 
importuotojams, jie užtikrina, kad laikymo 
ir transportavimo sąlygos nepakenktų jų 
atitikčiai I priede išdėstytiems esminiams 
reikalavimams.

Or. en

Pakeitimas 51
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Importuotojai 10 metų po svarstyklių, 
naudojamų 1 straipsnio 2 dalies a–f 
punktuose išvardytais tikslais, pateikimo 
rinkai saugo ES atitikties deklaracijos 
kopiją, kad rinkos priežiūros institucijos 

8. Importuotojai 10 metų po svarstyklių, 
skirtų naudoti 1 straipsnio 2 dalies a–f 
punktuose išvardytiems tikslams, 
pateikimo rinkai saugo ES atitikties 
deklaracijos kopiją, kad rinkos priežiūros 
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galėtų ją patikrinti, ir užtikrina, kad šių 
institucijų prašymu joms galėtų būti 
pateikti techniniai dokumentai.

institucijos galėtų ją patikrinti, ir užtikrina, 
kad šių institucijų prašymu joms galėtų 
būti pateikti techniniai dokumentai.

Or. en

Pakeitimas 52
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prieš tiekdami rinkai svarstykles, 
naudojamas 1 straipsnio 2 dalies a–f 
punktuose išvardytais tikslais, platintojai 
patikrina, ar svarstyklės pažymėtos CE 
ženklu ir III priedo 1 punkte numatytais 
užrašais, ar prie jų pridėti reikiami 
valstybės narės, kurioje svarstyklės bus 
tiekiamos rinkai, vartotojams ir kitiems 
galutiniams naudotojams lengvai 
suprantama kalba parengti dokumentai, 
instrukcijos ir informacija, ir ar gamintojas 
bei importuotojas įvykdė 6 straipsnio 5 ir 6 
dalyse bei 8 straipsnio 3 dalyje nustatytus 
reikalavimus.

2. Prieš tiekdami rinkai svarstykles, skirtas 
naudoti 1 straipsnio 2 dalies a–f punktuose 
išvardytiems tikslams, platintojai patikrina, 
ar svarstyklės pažymėtos CE ženklu ir III 
priedo 1 punkte numatytais užrašais, ar prie 
jų pridėti reikiami valstybės narės, kurioje 
svarstyklės bus tiekiamos rinkai, 
vartotojams ir kitiems galutiniams 
naudotojams lengvai suprantama kalba 
parengti dokumentai, instrukcijos ir 
informacija, ir ar gamintojas bei 
importuotojas įvykdė 6 straipsnio 5 ir 6 
dalyse bei 8 straipsnio 3 dalyje nustatytus 
reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 53
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prieš pateikdami rinkai svarstykles, 
nenaudojamas 1 straipsnio 2 dalies a–f 
punktuose išvardytais tikslais, platintojai 
patikrina, ar ant jų yra III priedo 2 punkte 
numatyti užrašai ir ar gamintojas įvykdė 6 

Prieš pateikdami rinkai svarstykles, kurios 
nėra skirtos naudoti 1 straipsnio 2 dalies 
a–f punktuose išvardytiems tikslams, 
platintojai patikrina, ar ant jų yra III priedo 
2 punkte numatyti užrašai ir ar gamintojas 
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straipsnio 5 ir 6 dalyse bei 8 straipsnio 3 
dalyje nustatytus reikalavimus.

įvykdė 6 straipsnio 5 ir 6 dalyse bei 8 
straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 54
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kai atsakomybė už svarstykles, 
naudojamas 1 straipsnio 2 dalies a–f 
punktuose išvardytais tikslais, tenka 
platintojams, jie užtikrina, kad laikymo ir 
transportavimo sąlygos nepakenktų jo 
atitikčiai I priede išdėstytiems esminiams 
reikalavimams.

3. Kai atsakomybė už svarstykles, skirtas 
naudoti 1 straipsnio 2 dalies a–f punktuose 
išvardytiems tikslams, tenka platintojams, 
jie užtikrina, kad laikymo ir transportavimo 
sąlygos nepakenktų jų atitikčiai I priede 
išdėstytiems esminiams reikalavimams.

Or. en

Pakeitimas 55
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Svarstyklių atitiktis esminiams 
reikalavimams, išdėstytiems I priede, gali 
būti patvirtinta bet kuria iš pareiškėjo
pasirinktų toliau išvardytų procedūrų:

1. Svarstyklių atitiktis esminiams 
reikalavimams, išdėstytiems I priede, gali 
būti patvirtinta bet kuria iš gamintojo arba 
jo įgalioto atstovo pasirinktų toliau 
išvardytų procedūrų:

Or. en

Pakeitimas 56
Ashley Fox
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Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. ES atitikties deklaracija parengiama 
pagal Sprendimo Nr. 768/2008/EB III 
priede pateiktą pavyzdį, joje pateikiama 
atitinkamuose šios direktyvos II priede 
aprašytuose moduliuose nurodyta 
informacija ir ji nuolat atnaujinama. Ji 
išverčiama į valstybės narės, kurios rinkai 
pateikiamos ar tiekiamos svarstyklės, 
reikalaujamą kalbą ar kalbas.

2. ES atitikties deklaracija parengiama 
pagal Sprendimo Nr. 768/2008/EB III 
priede pateiktą pavyzdį, joje pateikiama 
atitinkamuose šios direktyvos II priede 
aprašytuose moduliuose nurodyta 
informacija ir ji nuolat atnaujinama. Gavus 
prašymą ji gali būti išversta į valstybės 
narės, kurios rinkai pateikiamos ar 
tiekiamos svarstyklės, reikalaujamą kalbą 
ar kalbas.

Or. en

Pakeitimas 57
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali nuspręsti, kad 1 
dalyje nurodytą vertinimą ir stebėseną turi 
atlikti nacionalinė akreditacijos įstaiga, 
kaip apibrėžta ir nustatyta Reglamente 
(EB) Nr. 765/2008.

2. 1 dalyje minimą vertinimą ir stebėseną 
atlieka nacionalinė akreditacijos įstaiga, 
kaip apibrėžta ir nustatyta Reglamente 
(EB) Nr. 765/2008.

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti sertifikavimo patikimumą bei nešališkumą ir dėl saugumo priežasčių 
atitikties vertinimo įstaigos privalo būti akredituotos valdžios institucijų ir jos jokiu būdu 
neturėtų būti verslo asociacijos ar profesiniai susivienijimai.

Pakeitimas 58
Bernadette Vergnaud
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Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įstaiga, priklausanti verslo asociacijai 
arba profesinei federacijai, 
atstovaujančiai įmonėms, susijusioms su 
jos vertinamų svarstyklių projektavimu, 
gamyba, tiekimu, surinkimu, naudojimu 
ar priežiūra, gali būti laikoma tokia 
įstaiga, jeigu įrodoma, kad ji yra nešališka 
ir nėra jokio interesų konflikto.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti sertifikavimo patikimumą bei nešališkumą ir dėl saugumo priežasčių 
atitikties vertinimo įstaigos privalo būti akredituotos valdžios institucijų ir jos jokiu būdu 
neturėtų būti verslo asociacijos ar profesiniai susivienijimai.

Pakeitimas 59
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Atitikties vertinimo įstaiga, jos 
aukščiausio lygio vadovai ir už atitikties 
vertinimo užduotis atsakingi darbuotojai 
negali būti vertinamų svarstyklių 
projektuotojai, gamintojai, tiekėjai, 
montuotojai, pirkėjai, savininkai, 
naudotojai ar prižiūrėtojai, arba tų šalių 
įgaliotieji atstovai. Tai netrukdo atitikties 
vertinimo įstaigai naudoti įvertinas 
svarstykles, kurios yra būtinos jos veiklai, 
arba tokias svarstykles naudoti asmeniniais 
tikslais.

4. Atitikties vertinimo įstaiga, jos 
aukščiausio lygio vadovai ir už atitikties 
vertinimo užduotis atsakingi darbuotojai 
negali būti šios direktyvos taikymo sričiai 
priklausančių svarstyklių projektuotojai, 
gamintojai, tiekėjai, montuotojai, pirkėjai, 
savininkai, naudotojai ar prižiūrėtojai, arba 
tų šalių įgaliotieji atstovai. Tai netrukdo 
atitikties vertinimo įstaigai naudoti 
įvertinas svarstykles, kurios yra būtinos jos 
veiklai, arba tokias svarstykles naudoti 
asmeniniais tikslais.

Or. fr
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Pagrindimas

Siekiant užtikrinti sertifikavimo patikimumą bei nešališkumą ir dėl saugumo priežasčių 
atitikties vertinimo įstaigos privalo būti akredituotos valdžios institucijų ir jos jokiu būdu 
neturėtų būti verslo asociacijos ar profesiniai susivienijimai.

Pakeitimas 60
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atitikties vertinimo įstaiga, jos aukščiausio 
lygio vadovai ir už atitikties vertinimo 
užduotis atsakingi darbuotojai tiesiogiai 
nedalyvauja projektuojant, gaminant ar 
konstruojant, parduodant, montuojant ir 
naudojant šias svarstykles ar atliekant 
techninę jų priežiūrą, taip pat negali 
atstovauti šioje veikloje dalyvaujančioms 
šalims. Jie nesiima jokios veiklos, kuri 
prieštarautų jų sprendimo, susijusio su 
atitikties vertinimo veikla, kuriai jie 
paskelbti, nepriklausomumui ar 
sąžiningumui. Tai visų pirma taikoma 
konsultavimo paslaugoms.

Atitikties vertinimo įstaiga, jos aukščiausio 
lygio vadovai ir už atitikties vertinimo 
užduotis atsakingi darbuotojai tiesiogiai 
nedalyvauja projektuojant, gaminant ar 
konstruojant, parduodant, montuojant ir 
naudojant šios direktyvos taikymo sričiai 
priklausančias svarstykles ar atliekant 
techninę jų priežiūrą, taip pat negali 
atstovauti šioje veikloje dalyvaujančioms 
šalims. Jie nesiima jokios veiklos, kuri 
prieštarautų jų sprendimo, susijusio su 
atitikties vertinimo veikla, kuriai jie 
paskelbti, nepriklausomumui ar 
sąžiningumui. Tai visų pirma taikoma 
konsultavimo paslaugoms.

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti sertifikavimo patikimumą bei nešališkumą ir dėl saugumo priežasčių 
atitikties vertinimo įstaigos privalo būti akredituotos valdžios institucijų ir jos jokiu būdu 
neturėtų būti verslo asociacijos ar profesiniai susivienijimai.

Pakeitimas 61
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prie prašymo pridedamas atitikties 
vertinimo veiklos, atitikties vertinimo 
modulio ar modulių ir svarstyklių, kurias 
vertinti ta įstaiga teigia turinti 
kompetencijos, aprašymas, taip pat 
nacionalinės akreditacijos įstaigos išduotas 
akreditacijos pažymėjimas, jeigu jis yra,
kuriuo patvirtinama, kad atitikties 
vertinimo įstaiga atitinka 22 straipsnyje 
nustatytus reikalavimus.

2. Prie prašymo pridedamas atitikties 
vertinimo veiklos, atitikties vertinimo 
modulio ar modulių ir svarstyklių, kurias 
vertinti ta įstaiga teigia turinti 
kompetencijos, aprašymas, taip pat 
nacionalinės akreditacijos įstaigos išduotas 
akreditacijos pažymėjimas, kuriuo 
patvirtinama, kad atitikties vertinimo 
įstaiga atitinka 22 straipsnyje nustatytus 
reikalavimus.

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti sertifikavimo patikimumą bei nešališkumą ir dėl saugumo priežasčių 
atitikties vertinimo įstaigos privalo būti akredituotos valdžios institucijų ir jos jokiu būdu 
neturėtų būti verslo asociacijos ar profesiniai susivienijimai.

Pakeitimas 62
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu tam tikra atitikties vertinimo 
įstaiga negali pateikti akreditacijos 
pažymėjimo, ji skelbiančiajai institucijai 
pateikia visus patvirtinamuosius 
dokumentus, būtinus jos atitikčiai 22 
straipsnyje nustatytiems reikalavimams 
patikrinti, patvirtinti ir reguliariai stebėti.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti sertifikavimo patikimumą bei nešališkumą ir dėl saugumo priežasčių 
atitikties vertinimo įstaigos privalo būti akredituotos valdžios institucijų ir jos jokiu būdu 
neturėtų būti verslo asociacijos ar profesiniai susivienijimai.
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Pakeitimas 63
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu paskelbimo pranešimas nėra 
grindžiamas akreditacijos pažymėjimu, 
kaip nurodyta 25 straipsnio 2 dalyje, 
skelbiančioji institucija Komisijai ir 
kitoms valstybėms narėms pateikia 
dokumentus, kuriais patvirtina atitikties 
vertinimo įstaigos kompetenciją ir tai, kad 
yra tvarka, skirta užtikrinti, kad ta įstaiga 
bus reguliariai stebima ir atitiks 22 
straipsnyje išdėstytus reikalavimus.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti sertifikavimo patikimumą bei nešališkumą ir dėl saugumo priežasčių 
atitikties vertinimo įstaigos privalo būti akredituotos valdžios institucijų ir jos jokiu būdu 
neturėtų būti verslo asociacijos ar profesiniai susivienijimai.

Pakeitimas 64
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jeigu per dvi savaites po paskelbimo 
pranešimo, grindžiamo akreditacijos 
pažymėjimu, arba per du mėnesius po 
paskelbimo pranešimo, kai akreditacijos 
pažymėjimu nesinaudojama, Komisija 
arba kitos valstybės narės nepateikia 
prieštaravimų, laikoma, kad atitinkama 
įstaiga gali vykdyti paskelbtosios įstaigos 
veiklą.

5. Atitinkama įstaiga paskelbtosios 
įstaigos veiklą gali vykdyti tik tuo atveju, 
jei Komisija arba kitos valstybės narės per 
dvi savaites po paskelbimo dienos 
nepateikia prieštaravimų.
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Or. fr

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti sertifikavimo patikimumą bei nešališkumą ir dėl saugumo priežasčių 
atitikties vertinimo įstaigos privalo būti akredituotos valdžios institucijų ir jos jokiu būdu 
neturėtų būti verslo asociacijos ar profesiniai susivienijimai.

Pakeitimas 65
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 7 dalis

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 66
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl direktyvos
42 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 
įgyvendinamos 2 straipsnio 3–19 dalys, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ir 41 
straipsniai bei II priedas. 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 įgyvendinamos 2 straipsnio 3–19 
dalys, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
40 ir 41 straipsniai bei II priedas. Jos 
nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės 
aktų nuostatų tekstą bei tų nuostatų ir šios 
direktyvos atitikties lentelę.
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Or. en

Pakeitimas 67
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 2 dalies 2.5 punkto 2.5.2 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atitikties deklaracijos kopija, jei prašoma, 
pateikiama atitinkamoms institucijoms.

Atitikties deklaracijos kopija pridedama 
prie kiekvienų rinkai  pateikiamų 
svarstyklių.

Or. fr

Pagrindimas

Siekiama suderinti su naujomis direktyvos dėl matavimo priemonių nuostatomis.

Pakeitimas 68
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 dalies 3.7 punkto 3.7.2 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atitikties deklaracijos kopija, jei prašoma, 
pateikiama atitinkamoms institucijoms.

Atitikties deklaracijos kopija pridedama 
prie kiekvienų rinkai  pateikiamų 
svarstyklių.

Or. fr

Pagrindimas

Siekiama suderinti su naujomis direktyvos dėl matavimo priemonių nuostatomis.

Pakeitimas 69
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 4 dalies 4.3 punkto pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gamintojo pasirinkta paskelbtoji įstaiga 
atlieka reikiamus tyrimus ir bandymus, kad 
patikrintų svarstyklių atitiktį ES tipo 
tyrimo sertifikate aprašytam patvirtintam 
tipui ir atitinkamiems šios direktyvos 
reikalavimams.

Gamintojo pasirinkta akredituota vidaus 
įstaiga arba paskelbtoji įstaiga atlieka 
reikiamus tyrimus ir bandymus, kad 
patikrintų svarstyklių atitiktį ES tipo 
tyrimo sertifikate aprašytam patvirtintam 
tipui ir atitinkamiems šios direktyvos 
reikalavimams.

Or. en

Pakeitimas 70
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 4 dalies 4.5 punkto 4.5.2 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atitikties deklaracijos kopija, jei prašoma, 
pateikiama atitinkamoms institucijoms.

Atitikties deklaracijos kopija pridedama 
prie kiekvienų rinkai  pateikiamų 
svarstyklių.

Or. fr

Pagrindimas

Siekiama suderinti su naujomis direktyvos dėl matavimo priemonių nuostatomis.

Pakeitimas 71
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 5 dalies 5.4 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gamintojo pasirinkta paskelbtoji įstaiga 
atlieka reikiamus tyrimus ir bandymus, kad 
patikrintų svarstyklių atitiktį taikytiniems 
šios direktyvos reikalavimams.

Gamintojo pasirinkta akredituota vidaus 
įstaiga arba paskelbtoji įstaiga atlieka 
reikiamus tyrimus ir bandymus, kad 
patikrintų svarstyklių atitiktį taikytiniems 
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šios direktyvos reikalavimams.

Or. en

Pakeitimas 72
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 5 dalies 5.6 punkto 5.6.2 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atitikties deklaracijos kopija, jei prašoma, 
pateikiama atitinkamoms institucijoms.

Atitikties deklaracijos kopija pridedama 
prie kiekvienų rinkai  pateikiamų 
svarstyklių.

Or. fr

Pagrindimas

Siekiama suderinti su naujomis direktyvos dėl matavimo priemonių nuostatomis.

Pakeitimas 73
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 6 dalies 6.4 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gamintojo pasirinkta paskelbtoji įstaiga 
atlieka arba paveda atlikti reikiamus 
tyrimus ir bandymus, nurodytus 
atitinkamuose darniuosiuose standartuose 
ir (arba) techninėse specifikacijose, arba 
lygiaverčius bandymus, kad patikrintų 
svarstyklių atitiktį taikytiniems šios 
direktyvos reikalavimams. Jei tokio 
darniojo standarto ir (arba) techninės 
specifikacijos nėra, dėl atliktinų bandymų 
sprendžia atitinkama paskelbtoji įstaiga.

Gamintojo pasirinkta akredituota vidaus 
įstaiga arba paskelbtoji įstaiga atlieka arba 
paveda atlikti reikiamus tyrimus ir 
bandymus, nurodytus atitinkamuose 
darniuosiuose standartuose ir (arba) 
techninėse specifikacijose, arba 
lygiaverčius bandymus, kad patikrintų 
svarstyklių atitiktį taikytiniems šios 
direktyvos reikalavimams. Jei tokio 
darniojo standarto ir (arba) techninės 
specifikacijos nėra, dėl atliktinų bandymų 
sprendžia atitinkama paskelbtoji įstaiga.
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