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Grozījums Nr. 29
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Laižot neautomātiskos svarus tirgū, 
katram importētājam uz neautomātiskajiem 
svariem būtu jānorāda savs nosaukums un 
adrese saziņai. Gadījumos, kad 
neautomātisko svaru izmērs vai raksturs 
to neatļauj, būtu jāparedz izņēmumi. Tas 
ietver arī gadījumus, kad importētājam 
būtu jāatver iepakojums, lai uz 
neautomātiskajiem svariem norādītu savu 
nosaukumu un adresi.

(10) Laižot neautomātiskos svarus tirgū, 
katram importētājam uz neautomātiskajiem 
svariem būtu jānorāda savs nosaukums un 
adrese saziņai.

Or. fr

Pamatojums

Atkāpes ieviešana, ņemot vērā izmēra argumentu, nav pieņemama attiecībā uz svariem. 
Turklāt tos pastāvīgi kontrolē dalībvalstis (sk. 3. panta 3. punktu), un marķējums ir 
jāpiestiprina pie paša aparāta.

Grozījums Nr. 30
Christel Schaldemose

Direktīvas priekšlikums
35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35) Jāparedz pārejas pasākumi, kas ļautu 
darīt pieejamus tirgū un laist ekspluatācijā 
neautomātiskus svarus, kas jau ir laisti 
tirgū saskaņā ar Direktīvu 2009/23/EK.

(35) Ražotājiem un importētājiem ir jādod 
pietiekams, taču ierobežots laiks, lai 
izmantotu visas tiesības atbilstoši 
attiecīgās valsts 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 pieejamus tirgū 
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un laist ekspluatācijā neautomātiskus 
svarus, kas jau ir laisti tirgū saskaņā ar 
Direktīvu 2009/23/EK.

Or. en

Grozījums Nr. 31
Zuzana Roithová

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) “svari” ir mērierīce, ko lieto, lai 
noteiktu ķermeņa masu, izmantojot 
gravitācijas spēka iedarbību uz šo ķermeni 
vai kas kalpo, lai noteiktu citus ar 
masu saistītus lielumus, daudzumus, 
parametrus vai īpašības;

(1) “svari” ir mērierīce, ko lieto, lai 
noteiktu ķermeņa masu, izmantojot 
gravitācijas spēka iedarbību uz šo ķermeni. 
Svarus var lietot arī tam, lai noteiktu citus 
ar masu saistītus lielumus, daudzumus, 
parametrus vai īpašības;

Or. en

Grozījums Nr. 32
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) “svari” ir mērierīce, ko lieto, lai noteiktu 
ķermeņa masu, izmantojot gravitācijas 
spēka iedarbību uz šo ķermeni vai kas 
kalpo, lai noteiktu citus ar masu saistītus 
lielumus, daudzumus, parametrus vai 
īpašības;

1) “svari” ir mērierīce, ko lieto, lai noteiktu 
ķermeņa masu, izmantojot gravitācijas 
spēka iedarbību uz šo ķermeni; turklāt 
svarus var lietot arī tam, lai noteiktu citus 
ar masu saistītus lielumus, daudzumus, 
parametrus vai īpašības;

Or. fr

Pamatojums

Instrumenta pamatfunkcijai joprojām ir jābūt masas noteikšanai. 
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Grozījums Nr. 33
Zuzana Roithová

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu to, ka tirgū tiek 
darīti pieejami  tikai tie neautomātiskie
svari, kuri atbilst šīs direktīvas prasībām.

1. Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu to, ka tirgū tiek 
darīti pieejami  tikai tie 
neautomātiskie svari, kuri atbilst šīs 
direktīvas piemērojamām prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 34
Zuzana Roithová

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis veic visus vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
neautomātiskie svari aizvien atbilst šīs 
direktīvas prasībām.

3. Dalībvalstis veic visus vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
neautomātiskie svari aizvien atbilst šīs 
direktīvas piemērojamām prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 35
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis veic visus vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
neautomātiskie svari aizvien atbilst šīs 

3. Dalībvalstis veic visus vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
neautomātiskie svari, uz kuriem ir 
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direktīvas  prasībām. EK marķējums, kas apliecina atbilstību
šīs direktīvas prasībām, joprojām atbilst 
šīm prasībām.

Or. fr

Pamatojums

Kontroles pienākums nebūtu jāattiecina uz instrumentiem, ko izmanto reglamentētiem 
lietošanas veidiem (1. panta a) – f) punkts).

Grozījums Nr. 36
Zuzana Roithová

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neautomātiskiem  svariem, ko izmanto 
lietošanas veidiem, kas uzskaitīti 1. panta 
2. punkta a) līdz f) apakšpunktā, jāatbilst 
I pielikumā uzskaitītajām pamatprasībām , 
un uz tiem jābūt CE zīmei un uzrakstiem, 
kas paredzēti III pielikuma 1. punktā  .

Neautomātiskiem svariem, ko izmanto vai 
paredz izmantot lietošanas veidiem, kas 
uzskaitīti 1. panta 2. punkta a) līdz 
f) apakšpunktā, jāatbilst I pielikumā 
uzskaitītajām pamatprasībām, un uz tiem 
jābūt CE zīmei un uzrakstiem, kas 
paredzēti III pielikuma 1. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 37
Zuzana Roithová

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Laižot tirgū neautomātiskos svarus, ko 
izmanto 1. panta 2. punkta a) līdz 
f) apakšpunktā uzskaitītajiem lietošanas 
veidiem, ražotāji nodrošina, lai tie būtu 
projektēti un ražoti saskaņā ar I pielikumā 
izklāstītajām pamatprasībām.

1. Laižot tirgū neautomātiskos svarus, ko 
paredz izmantot 1. panta 2. punkta a) līdz 
f) apakšpunktā uzskaitītajiem lietošanas 
veidiem, ražotāji nodrošina, lai tie būtu 
projektēti un ražoti saskaņā ar I pielikumā 
izklāstītajām pamatprasībām.



AM\904681LV.doc 7/24 PE491.168v01-00

LV

Or. en

Grozījums Nr. 38
Zuzana Roithová

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Laižot tirgū neautomātiskus svarus, ko 
neizmanto 1. panta 2. punkta a) līdz 
f) apakšpunktā uzskaitītajiem lietošanas 
veidiem, ražotāji nodrošina, lai uz tiem 
būtu III pielikuma 2. punktā paredzētie 
uzraksti.

Laižot tirgū neautomātiskus svarus, ko 
neparedz izmantot 1. panta 2. punkta a) 
līdz f) apakšpunktā uzskaitītajiem 
lietošanas veidiem, ražotāji nodrošina, lai 
uz tiem būtu III pielikuma 2. punktā 
paredzētie uzraksti.

Or. en

Grozījums Nr. 39
Zuzana Roithová

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Neautomātiskiem svariem, ko izmanto
1. panta 2. punkta a) līdz f) apakšpunktā 
uzskaitītajiem lietošanas veidiem, ražotāji 
sagatavo vajadzīgo tehnisko dokumentāciju 
un veic attiecīgo 14. pantā minēto 
atbilstības novērtēšanas procedūru vai 
nodrošina tās veikšanu.

2. Neautomātiskiem svariem, ko paredz
izmantot 1. panta 2. punkta a) līdz 
f) apakšpunktā uzskaitītajiem lietošanas 
veidiem, ražotāji sagatavo vajadzīgo 
tehnisko dokumentāciju un veic attiecīgo 
14. pantā minēto atbilstības novērtēšanas 
procedūru vai nodrošina tās veikšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 40
Zuzana Roithová

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – 3. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neautomātiskajiem svariem, ko neizmanto
1. panta 2. punkta a) līdz f) apakšpunktā 
uzskaitītajiem lietošanas veidiem, ražotāji 
uzliek III pielikuma 2. punktā paredzētos 
uzrakstus.

Neautomātiskajiem svariem, ko neparedz
izmantot 1. panta 2. punkta a) līdz 
f) apakšpunktā uzskaitītajiem lietošanas 
veidiem, ražotāji uzliek III pielikuma 
2. punktā paredzētos uzrakstus.

Or. en

Grozījums Nr. 41
Zuzana Roithová

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Desmit gadus pēc neautomātisko svaru 
laišanas tirgū ražotāji glabā tehnisko 
dokumentāciju un ES atbilstības 
deklarāciju par neautomātiskajiem svariem, 
ko izmanto 1. panta 2. punkta a) līdz 
f) apakšpunktā uzskaitītajiem lietošanas 
veidiem.

3. Desmit gadus pēc neautomātisko svaru 
laišanas tirgū ražotāji glabā tehnisko 
dokumentāciju un ES atbilstības 
deklarāciju par neautomātiskajiem svariem, 
ko paredz izmantot 1. panta 2. punkta a) 
līdz f) apakšpunktā uzskaitītajiem 
lietošanas veidiem.

Or. en

Grozījums Nr. 42
Zuzana Roithová

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ražotāji uz neautomātiskajiem svariem 
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 neautomātiskajiem svariem 
pievienotajā dokumentā. Norādītā adrese ir 

6. Ražotāji uz neautomātiskajiem svariem 
norāda savu nosaukumu, reģistrēto 
komercnosaukumu vai reģistrēto preču 
zīmi, tīmekļa vietnes adresi valodā, kas ir 
viegli saprotama galapatērētājiem un 
tirgus uzraudzības iestādēm, un adresi, kur 
ar tiem var sazināties, vai, ja tas nav 
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vienīgais kontaktpunkts, ko var izmantot 
saziņai ar ražotāju.

iespējams, to norāda uz produkta 
iepakojuma vai neautomātiskajiem svariem 
pievienotajā dokumentā. Norādītā adrese ir 
vienīgais kontaktpunkts, ko var izmantot 
saziņai ar ražotāju.

Or. en

Grozījums Nr. 43
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

6. Ražotāji norāda savu nosaukumu, 
reģistrēto komercnosaukumu vai reģistrēto 
preču zīmi un adresi, kur ar tiem var 
sazināties attiecībā uz neautomātiskajiem 
svariem. Norādītā adrese ir vienīgais 
kontaktpunkts, ko var izmantot saziņai ar 
ražotāju.

Or. fr

Grozījums Nr. 44
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Ražotāji nodrošina, lai 
neautomātiskajiem svariem būtu 
pievienotas instrukcijas un informācija 
patērētājiem un citiem galalietotājiem 
viegli saprotamā valodā, par ko lemj 
attiecīgā dalībvalsts.

7. Ražotāji nodrošina, lai 
neautomātiskajiem svariem būtu pievienota 
ES atbilstības deklarācijas kopija un 
instrukcijas, un informācija patērētājiem un 
citiem galalietotājiem viegli saprotamā 
valodā, par ko lemj attiecīgā dalībvalsts.

Or. fr
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Grozījums Nr. 45
Zuzana Roithová

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pirms neautomātiskie svari, ko izmanto
1. panta 2. punkta a) līdz f) apakšpunktā 
uzskaitītajiem lietošanas veidiem, tiek laisti 
tirgū, importētāji nodrošina, lai ražotājs 
būtu veicis pienācīgu atbilstības 
novērtēšanas procedūru. Viņi nodrošina, lai 
ražotājs būtu sagatavojis tehnisko 
dokumentāciju, lai neautomātiskajiem 
svariem būtu III pielikuma 1. punktā 
paredzētā CE zīme un uzraksti un lai tiem 
būtu pievienoti vajadzīgie dokumenti, un 
lai ražotājs būtu izpildījis 6. panta 5. un 
6. punkta prasības.

2. Pirms neautomātiskie svari, ko paredzēts 
izmantot 1. panta 2. punkta a) līdz 
f) apakšpunktā uzskaitītajiem lietošanas 
veidiem, tiek laisti tirgū, importētāji 
nodrošina, lai ražotājs būtu veicis 
pienācīgu atbilstības novērtēšanas 
procedūru. Viņi nodrošina, lai ražotājs būtu 
sagatavojis tehnisko dokumentāciju, lai 
neautomātiskajiem svariem būtu 
III pielikuma 1. punktā paredzētā CE zīme 
un uzraksti un lai tiem būtu pievienoti 
vajadzīgie dokumenti, un lai ražotājs būtu 
izpildījis 6. panta 5. un 6. punkta prasības.

Or. en

Grozījums Nr. 46
Zuzana Roithová

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja importētājs uzskata vai viņam ir iemesls 
uzskatīt, ka neautomātiskie svari, ko 
izmanto 1. panta 2. punkta a) līdz 
f) apakšpunktā uzskaitītajiem lietošanas 
veidiem, neatbilst I pielikumā izklāstītajām 
pamatprasībām, viņš nelaiž neautomātiskos 
svarus tirgū, līdz ir panākta atbilstība. 
Turklāt, ja neautomātiskie svari rada 
apdraudējumu, importētājs par to informē 
ražotāju un tirgus uzraudzības iestādes.

Ja importētājs uzskata vai viņam ir iemesls 
uzskatīt, ka neautomātiskie svari, ko 
paredz izmantot 1. panta 2. punkta a) līdz 
f) apakšpunktā uzskaitītajiem lietošanas 
veidiem, neatbilst I pielikumā izklāstītajām 
pamatprasībām, viņš nelaiž neautomātiskos 
svarus tirgū, līdz ir panākta atbilstība. 
Turklāt, ja neautomātiskie svari rada 
apdraudējumu, importētājs par to informē 
ražotāju un tirgus uzraudzības iestādes.

Or. en
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Grozījums Nr. 47
Zuzana Roithová

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirms neautomātiskie svari, ko neizmanto
1. panta 2. punkta a) līdz f) apakšpunktā 
uzskaitītajiem lietošanas veidiem, tiek laisti 
tirgū, importētāji nodrošina, lai uz tiem 
būtu III pielikuma 2. punktā paredzētie 
uzraksti un lai ražotājs būtu izpildījis 
6. panta 5. un 6. punkta prasības.

Pirms neautomātiskie svari, ko neparedz 
izmantot 1. panta 2. punkta a) līdz 
f) apakšpunktā uzskaitītajiem lietošanas 
veidiem, tiek laisti tirgū, importētāji 
nodrošina, lai uz tiem būtu III pielikuma 
2. punktā paredzētie uzraksti un lai ražotājs 
būtu izpildījis 6. panta 5. un 6. punkta 
prasības.

Or. en

Grozījums Nr. 48
Zuzana Roithová

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Importētāji uz neautomātiskajiem 
svariem 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 neautomātiskajiem svariem 
pievienotajā dokumentā.

3. Importētāji uz neautomātiskajiem 
svariem norāda savu nosaukumu, reģistrēto 
komercnosaukumu vai reģistrēto preču 
zīmi, tīmekļa vietnes adresi valodā, kas ir 
viegli saprotama galapatērētājiem un 
tirgus uzraudzības iestādēm, un adresi, kur 
ar tiem var sazināties, vai, ja tas nav 
iespējams, to norāda uz produkta 
iepakojuma vai neautomātiskajiem svariem 
pievienotajā dokumentā.

Or. en

Grozījums Nr. 49
Bernadette Vergnaud
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Direktīvas priekšlikums
8. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Importētāji nodrošina, lai 
neautomātiskajiem svariem būtu 
pievienotas instrukcijas un informācija 
patērētājiem un citiem galalietotājiem 
viegli saprotamā valodā, par ko lemj 
attiecīgā dalībvalsts.

4. Importētāji nodrošina, lai 
neautomātiskajiem svariem būtu pievienota 
ES atbilstības deklarācijas kopija un 
instrukcijas, un informācija patērētājiem un 
citiem galalietotājiem viegli saprotamā 
valodā, par ko lemj attiecīgā dalībvalsts.

Or. fr

Grozījums Nr. 50
Zuzana Roithová

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Importētāji nodrošina, lai laikā, kad tie ir 
atbildīgi par neautomātiskiem svariem, ko 
izmanto 1. panta 2. punkta a) līdz 
f) apakšpunktā uzskaitītajiem lietošanas 
veidiem, to uzglabāšanas vai pārvadāšanas 
apstākļi negatīvi neietekmētu atbilstību 
I pielikumā izklāstītajām pamatprasībām.

5. Importētāji nodrošina, lai laikā, kad tie ir 
atbildīgi par neautomātiskiem svariem, ko 
paredzēts izmantot 1. panta 2. punkta a) 
līdz f) apakšpunktā uzskaitītajiem 
lietošanas veidiem, to uzglabāšanas vai 
pārvadāšanas apstākļi negatīvi neietekmētu 
atbilstību I pielikumā izklāstītajām 
pamatprasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 51
Zuzana Roithová

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Attiecībā uz neautomātiskajiem svariem, 
ko izmanto 1. panta 2. punkta a) līdz 

8. Attiecībā uz neautomātiskajiem svariem, 
ko paredzēts izmantot 1. panta 2. punkta a) 
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f) apakšpunktā uzskaitītajiem lietošanas 
veidiem, importētāji 10 gadus pēc 
neautomātisko svaru laišanas tirgū glabā 
tirgus uzraudzības iestādēm pieejamu ES 
atbilstības deklarācijas kopiju un 
nodrošina, lai šīm iestādēm pēc 
pieprasījuma būtu pieejama tehniskā 
dokumentācija.

līdz f) apakšpunktā uzskaitītajiem 
lietošanas veidiem, importētāji 10 gadus 
pēc neautomātisko svaru laišanas tirgū 
glabā tirgus uzraudzības iestādēm pieejamu 
ES atbilstības deklarācijas kopiju un 
nodrošina, lai šīm iestādēm pēc 
pieprasījuma būtu pieejama tehniskā 
dokumentācija.

Or. en

Grozījums Nr. 52
Zuzana Roithová

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pirms neautomātiskie svari, ko izmanto
1. panta 2. punkta a) līdz f) apakšpunktā 
uzskaitītajiem lietošanas veidiem, tiek 
darīti pieejami tirgū, izplatītāji pārliecinās, 
vai neautomātiskajiem svariem ir 
III pielikuma 1. punktā paredzētā CE zīme 
un uzraksti, ka tai ir pievienoti vajadzīgie 
dokumenti un instrukcijas, un informācija 
tās dalībvalsts patērētājiem un citiem 
galalietotājiem saprotamā valodā, kurā 
neautomātiskie svari tiks darīti pieejami 
tirgū, un vai ražotājs un importētājs ir 
izpildījuši 6. panta 5. un 6. punkta un 
8. panta 3. punkta prasības.

2. Pirms neautomātiskie svari, ko paredzēts 
izmantot 1. panta 2. punkta a) līdz 
f) apakšpunktā uzskaitītajiem lietošanas 
veidiem, tiek darīti pieejami tirgū, 
izplatītāji pārliecinās, vai 
neautomātiskajiem svariem ir III pielikuma 
1. punktā paredzētā CE zīme un uzraksti, 
ka tai ir pievienoti vajadzīgie dokumenti un 
instrukcijas, un informācija tās dalībvalsts 
patērētājiem un citiem galalietotājiem 
saprotamā valodā, kurā neautomātiskie 
svari tiks darīti pieejami tirgū, un vai 
ražotājs un importētājs ir izpildījuši 
6. panta 5. un 6. punkta un 8. panta 
3. punkta prasības.

Or. en

Grozījums Nr. 53
Zuzana Roithová

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – 3. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirms neautomātiskie svari, ko neizmanto
1. panta 2. punkta a) līdz f) apakšpunktā 
uzskaitītajiem lietošanas veidiem, tiek laisti 
tirgū, izplatītāji pārliecinās, vai uz tiem ir 
III pielikuma 2. punktā paredzētie uzraksti 
un vai ražotājs un importētājs ir izpildījis 
6. panta 5. un 6. punkta un 8. panta 
3. punkta prasības.

Pirms neautomātiskie svari, ko neparedz 
izmantot 1. panta 2. punkta a) līdz 
f) apakšpunktā uzskaitītajiem lietošanas 
veidiem, tiek laisti tirgū, izplatītāji 
pārliecinās, vai uz tiem ir III pielikuma 
2. punktā paredzētie uzraksti un vai 
ražotājs un importētājs ir izpildījis 6. panta 
5. un 6. punkta un 8. panta 3. punkta 
prasības.

Or. en

Grozījums Nr. 54
Zuzana Roithová

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Izplatītāji nodrošina, lai laikā, kad tie ir 
atbildīgi par neautomātiskajiem svariem, 
ko izmanto 1. panta 2. punkta a) līdz 
f) apakšpunktā uzskaitītajiem lietošanas 
veidiem, to uzglabāšanas vai pārvadāšanas 
apstākļi negatīvi neietekmētu atbilstību 
I pielikumā izklāstītajām pamatprasībām.

3. Izplatītāji nodrošina, lai laikā, kad tie ir 
atbildīgi par neautomātiskiem svariem, ko 
paredzēts izmantot 1. panta 2. punkta a) 
līdz f) apakšpunktā uzskaitītajiem 
lietošanas veidiem, to uzglabāšanas vai 
pārvadāšanas apstākļi negatīvi neietekmētu 
atbilstību I pielikumā izklāstītajām 
pamatprasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 55
Zuzana Roithová

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neautomātisko  svaru atbilstību 
I pielikumā izklāstītajām pamatprasībām 

1. Neautomātisko  svaru atbilstību 
I pielikumā izklāstītajām pamatprasībām 
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var apliecināt ar kādu no turpmāk 
minētajām procedūrām, ko izraugās 
pieteikuma iesniedzējs:

var apliecināt ar kādu no turpmāk 
minētajām procedūrām, ko izraugās 
ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis:

Or. en

Grozījums Nr. 56
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. ES atbilstības deklarācija atbilst 
Lēmuma Nr. 768/2008/EK III pielikumā 
sniegtā parauga struktūrai, tajā ir elementi, 
kas norādīti šīs direktīvas II pielikumā 
dotajos attiecīgajos moduļos, un to 
pastāvīgi atjaunina. To tulko valodā vai 
valodās, ko nosaka dalībvalsts, kurā 
neautomātiskos svarus laiž tirgū vai dara 
pieejamus.

2. ES atbilstības deklarācija atbilst 
Lēmuma Nr. 768/2008/EK III pielikumā 
sniegtā parauga struktūrai, tajā ir elementi, 
kas norādīti šīs direktīvas II pielikumā 
dotajos attiecīgajos moduļos, un to 
pastāvīgi atjaunina. To pēc pieprasījuma
var tulkot vienā vai vairākās valodās, ko 
nosaka dalībvalsts, kurā neautomātiskos 
svarus laiž tirgū vai dara pieejamas.

Or. en

Grozījums Nr. 57
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis var nolemt, ka 1. punktā 
minēto novērtēšanu un uzraudzību veic 
valsts akreditācijas struktūra Regulas (EK) 
Nr. 765/2008 nozīmē un saskaņā ar to.

2. 1. punktā minēto novērtēšanu un 
uzraudzību veic valsts akreditācijas 
struktūra Regulas (EK) Nr. 765/2008 
nozīmē un saskaņā ar to.

Or. fr

Pamatojums

Ticamības, sertificēšanas objektivitātes un līdz ar to drošības labad valsts iestādēm būtu 
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obligāti jāīsteno atbilstības novērtēšanas struktūru akreditācija, un minētās atbilstības 
novērtēšanas struktūras nekādā gadījumā nedrīkst būt uzņēmumu asociācijas vai 
profesionālas apvienības.

Grozījums Nr. 58
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Struktūru, kas pieder pie uzņēmumu 
apvienības vai profesionālas federācijas, 
kura pārstāv uzņēmumus, kas iesaistīti 
novērtējamo neautomātisko svaru 
projektēšanā, ražošanā, piegādē, montāžā, 
lietošanā vai apkopē, var uzskatīt par šādu 
struktūru, ja ir pierādīta tās neatkarība un 
interešu konflikta neesība.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Ticamības, sertificēšanas objektivitātes un līdz ar to drošības labad valsts iestādēm būtu 
obligāti jāīsteno atbilstības novērtēšanas struktūru akreditācija, un minētās atbilstības 
novērtēšanas struktūras nekādā gadījumā nedrīkst būt uzņēmumu asociācijas vai 
profesionālas apvienības.

Grozījums Nr. 59
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Atbilstības novērtēšanas struktūra, tās 
augstākā līmeņa vadība un darbinieki, kas 
ir atbildīgi par atbilstības novērtēšanas 
uzdevumu veikšanu, nav vērtējamo
neautomātisko svaru projektētāji, ražotāji, 
piegādātāji, uzstādītāji, pircēji, īpašnieki, 
lietotāji vai apkopes veicēji, ne arī to 

4. Atbilstības novērtēšanas struktūra, tās 
augstākā līmeņa vadība un darbinieki, kas 
ir atbildīgi par atbilstības novērtēšanas 
uzdevumu veikšanu, nav šajā direktīvā 
minēto neautomātisko svaru projektētāji, 
ražotāji, piegādātāji, uzstādītāji, pircēji, 
īpašnieki, lietotāji vai apkopes veicēji, ne 
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pilnvarotie pārstāvji. Tas neliedz izmantot 
novērtētos neautomātiskos svarus, kas ir 
nepieciešami atbilstības novērtēšanas 
struktūras darbībai, vai izmantot šādus 
neautomātiskos svarus personīgām 
vajadzībām.

arī to pilnvarotie pārstāvji. Tas neliedz 
izmantot novērtētos neautomātiskos svarus, 
kas ir nepieciešami atbilstības novērtēšanas 
struktūras darbībai, vai izmantot šādus 
neautomātiskos svarus personīgām 
vajadzībām.

Or. fr

Pamatojums

Ticamības, sertificēšanas objektivitātes un līdz ar to drošības labad valsts iestādēm būtu 
obligāti jāīsteno atbilstības novērtēšanas struktūru akreditācija, un minētās atbilstības 
novērtēšanas struktūras nekādā gadījumā nedrīkst būt uzņēmumu asociācijas vai 
profesionālas apvienības.

Grozījums Nr. 60
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbilstības novērtēšanas struktūra, tās 
augstākā līmeņa vadība un darbinieki, kas 
ir atbildīgi par atbilstības novērtēšanas 
uzdevumiem, nav tieši saistīti ar šo
neautomātisko svaru projektēšanu, 
ražošanu vai konstruēšanu, tirdzniecību, 
uzstādīšanu, lietošanu vai apkopi, kā arī 
nepārstāv šajās darbībās iesaistītās 
personas. Tie neiesaistās darbībās, kas var 
būt pretrunā to lēmuma neatkarībai un 
integritātei attiecībā uz tām novērtēšanas 
darbībām, par kurām tās ir paziņotas. Tas 
jo īpaši attiecas uz konsultāciju 
pakalpojumiem.

Atbilstības novērtēšanas struktūra, tās 
augstākā līmeņa vadība un darbinieki, kas 
ir atbildīgi par atbilstības novērtēšanas 
uzdevumiem, nav tieši saistīti ar šajā 
direktīvā minēto neautomātisko svaru 
projektēšanu, ražošanu vai konstruēšanu, 
tirdzniecību, uzstādīšanu, lietošanu vai 
apkopi, kā arī nepārstāv šajās darbībās 
iesaistītās personas. Tie neiesaistās 
darbībās, kas var būt pretrunā to lēmuma 
neatkarībai un integritātei attiecībā uz tām 
novērtēšanas darbībām, par kurām tās ir 
paziņotas. Tas jo īpaši attiecas uz 
konsultāciju pakalpojumiem.

Or. fr

Pamatojums

Ticamības, sertificēšanas objektivitātes un līdz ar to drošības labad valsts iestādēm būtu 
obligāti jāīsteno atbilstības novērtēšanas struktūru akreditācija, un minētās atbilstības 
novērtēšanas struktūras nekādā gadījumā nedrīkst būt uzņēmumu asociācijas vai 
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profesionālas apvienības.

Grozījums Nr. 61
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pieteikumam pievieno aprakstu par 
atbilstības novērtēšanas darbībām, 
atbilstības novērtēšanas moduli vai 
moduļiem un neautomātiskajiem svariem, 
vieniem vai vairākiem, par ko struktūra 
paziņo sevi par kompetentu, kā arī 
akreditācijas sertifikātu, ja tāds ir, ko 
izdevusi valsts akreditācijas struktūra, 
apstiprinot, ka atbilstības novērtēšanas 
struktūra atbilst 22. pantā noteiktajām 
prasībām.

2. Pieteikumam pievieno aprakstu par 
atbilstības novērtēšanas darbībām, 
atbilstības novērtēšanas moduli vai 
moduļiem un neautomātiskajiem svariem, 
vieniem vai vairākiem, par ko struktūra 
paziņo sevi par kompetentu, kā arī 
akreditācijas sertifikātu, ko izdevusi valsts 
akreditācijas struktūra, apstiprinot, ka 
atbilstības novērtēšanas struktūra atbilst 
22. pantā noteiktajām prasībām.

Or. fr

Pamatojums

Ticamības, sertificēšanas objektivitātes un līdz ar to drošības labad valsts iestādēm būtu 
obligāti jāīsteno atbilstības novērtēšanas struktūru akreditācija, un minētās atbilstības 
novērtēšanas struktūras nekādā gadījumā nedrīkst būt uzņēmumu asociācijas vai 
profesionālas apvienības.

Grozījums Nr. 62
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja attiecīgajā atbilstības novērtēšanas 
struktūra nevar uzrādīt akreditācijas 
sertifikātu, tā paziņojošajai iestādei 
iesniedz visus dokumentāros 
pierādījumus, kas nepieciešami, lai 
verificētu, atzītu un regulāri uzraudzītu 

svītrots
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tās atbilstību 22. panta prasībām.

Or. fr

Pamatojums

Ticamības, sertificēšanas objektivitātes un līdz ar to drošības labad valsts iestādēm būtu 
obligāti jāīsteno atbilstības novērtēšanas struktūru akreditācija, un minētās atbilstības 
novērtēšanas struktūras nekādā gadījumā nedrīkst būt uzņēmumu asociācijas vai 
profesionālas apvienības.

Grozījums Nr. 63
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja paziņošana ir veikta, neizmantojot 
25. panta 2. punktā minēto akreditācijas 
sertifikātu, paziņojošā iestāde iesniedz 
Komisijai un pārējām dalībvalstīm 
dokumentārus pierādījumus, kuri 
apliecina atbilstības novērtēšanas 
struktūras kompetenci un veiktos 
pasākumus, tādējādi nodrošinot, ka 
minētā struktūra tiek regulāri uzraudzīta 
un ka tā joprojām atbilst 22. panta 
prasībām.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Ticamības, sertificēšanas objektivitātes un līdz ar to drošības labad valsts iestādēm būtu 
obligāti jāīsteno atbilstības novērtēšanas struktūru akreditācija, un minētās atbilstības 
novērtēšanas struktūras nekādā gadījumā nedrīkst būt uzņēmumu asociācijas vai 
profesionālas apvienības.

Grozījums Nr. 64
Bernadette Vergnaud
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Direktīvas priekšlikums
26. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Attiecīgā struktūra var veikt paziņotās 
struktūras darbības tikai tad, ja Komisija 
vai pārējās dalībvalstis nav cēlušas 
iebildumus divu nedēļu laikā no 
paziņošanas, ja izmanto akreditācijas 
sertifikātu, vai divu mēnešu laikā no 
paziņošanas, ja neizmanto akreditācijas 
procedūru.

5. Attiecīgā struktūra var veikt paziņotās 
struktūras darbības tikai tad, ja Komisija 
vai pārējās dalībvalstis nav cēlušas 
iebildumus divu nedēļu laikā no 
paziņošanas.

Or. fr

Pamatojums

Ticamības, sertificēšanas objektivitātes un līdz ar to drošības labad valsts iestādēm būtu 
obligāti jāīsteno atbilstības novērtēšanas struktūru akreditācija, un minētās atbilstības 
novērtēšanas struktūras nekādā gadījumā nedrīkst būt uzņēmumu asociācijas vai 
profesionālas apvienības.

Grozījums Nr. 65
Zuzana Roithová

Direktīvas priekšlikums
36. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

7. Ja triju mēnešu laikā pēc 4. punktā 
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. 66
Ashley Fox
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Direktīvas priekšlikums
42. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis vēlākais [insert date – 2 years 
after adoption] pieņem un publicē 
normatīvos un administratīvos aktus, kas 
vajadzīgi, lai izpildītu 2. panta 3. līdz 
19. punktu, 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., 41. pantu un 
II pielikumu. Dalībvalstis tūlīt dara 
zināmus Komisijai minēto noteikumu 
tekstus, kā arī minēto noteikumu un šīs 
direktīvas atbilstības tabulu.

Dalībvalstis vēlākais [insert date – three
years after adoption] pieņem un publicē 
normatīvos un administratīvos aktus, kas 
vajadzīgi, lai izpildītu 2. panta 3. līdz 
19. punktu, 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., 41. pantu un 
II pielikumu. Dalībvalstis tūlīt dara 
zināmus Komisijai minēto noteikumu 
tekstus, kā arī minēto noteikumu un šīs 
direktīvas atbilstības tabulu.

Or. en

Grozījums Nr. 67
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 2. daļa – 2.5. punkts – 2.5.2. apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbilstības deklarācijas kopija pēc 
pieprasījuma ir pieejama attiecīgajām 
iestādēm.

Atbilstības deklarācijas kopiju pievieno 
katram instrumentam, ko laiž tirgū.

Or. fr

Pamatojums

Saskaņošana ar noteikumiem, kas ieviesti direktīvā par mērinstrumentiem.

Grozījums Nr. 68
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 3. daļa – 3.7. punkts – 3.7.2. apakšpunkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbilstības deklarācijas kopija pēc 
pieprasījuma ir pieejama attiecīgajām 
iestādēm.

Atbilstības deklarācijas kopiju pievieno 
katram instrumentam, ko laiž tirgū.

Or. fr

Pamatojums

Saskaņošana ar noteikumiem, kas ieviesti direktīvā par mērinstrumentiem.

Grozījums Nr. 69
Zuzana Roithová

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 4. daļa – 4.3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ražotāja izraudzīta paziņotā struktūra veic 
attiecīgās pārbaudes un testus, lai 
pārbaudītu neautomātisko svaru atbilstību 
ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam 
tipam un piemērojamajām šīs direktīvas 
prasībām.

Akreditēta iekšēja struktūra vai ražotāja 
izraudzīta paziņotā struktūra veic attiecīgās 
pārbaudes un testus, lai pārbaudītu 
neautomātisko svaru atbilstību ES tipa 
pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam 
un piemērojamajām šīs direktīvas 
prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 70
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 4. daļa – 4.5. punkts – 4.5.2. apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbilstības deklarācijas kopija pēc 
pieprasījuma ir pieejama attiecīgajām 
iestādēm.

Atbilstības deklarācijas kopiju pievieno 
katram instrumentam, ko laiž tirgū.

Or. fr
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Pamatojums

Saskaņošana ar noteikumiem, kas ieviesti direktīvā par mērinstrumentiem.

Grozījums Nr. 71
Zuzana Roithová

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 5. daļa – 5.4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ražotāja izraudzīta paziņotā struktūra veic 
attiecīgās pārbaudes un testus, lai 
pārbaudītu neautomātisko svaru atbilstību 
piemērojamajām šīs direktīvas prasībām.

Akreditēta iekšēja struktūra vai ražotāja 
izraudzīta paziņotā struktūra veic attiecīgās 
pārbaudes un testus, lai pārbaudītu 
neautomātisko svaru atbilstību 
piemērojamajām šīs direktīvas prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 72
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 5. daļa – 5.6. punkts – 5.6.2. apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbilstības deklarācijas kopija pēc 
pieprasījuma ir pieejama attiecīgajām 
iestādēm.

Atbilstības deklarācijas kopiju pievieno 
katram instrumentam, ko laiž tirgū.

Or. fr

Pamatojums

Saskaņošana ar noteikumiem, kas ieviesti direktīvā par mērinstrumentiem.

Grozījums Nr. 73
Zuzana Roithová

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 6. daļa – 6.4. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ražotāja izraudzīta paziņotā struktūra veic 
vajadzīgās pārbaudes un testus, kas noteikti 
attiecīgajos saskaņotajos standartos un/vai 
tehniskajās specifikācijās, vai līdzvērtīgus 
testus, kas ļauj pārliecināties par 
neautomātisko svaru atbilstību 
piemērojamajām šīs direktīvas prasībām, 
vai uztic to veikšanu citiem. Ja šāda 
saskaņotā standarta un/vai tehniskās 
specifikācijas nav, attiecīgā paziņotā 
struktūra lemj par to, kādi testi jāveic.

Akreditēta iekšēja struktūra vai ražotāja 
izraudzīta paziņotā struktūra veic 
vajadzīgās pārbaudes un testus, kas noteikti 
attiecīgajos saskaņotajos standartos un/vai 
tehniskajās specifikācijās, vai līdzvērtīgus 
testus, kas ļauj pārliecināties par 
neautomātisko svaru atbilstību 
piemērojamajām šīs direktīvas prasībām, 
vai uztic to veikšanu citiem. Ja šāda 
saskaņotā standarta un/vai tehniskās 
specifikācijas nav, attiecīgā paziņotā 
struktūra lemj par to, kādi testi jāveic.

Or. en


