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Muudatusettepanek 29
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 48

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(48) On vaja sätestada üleminekukord, mis 
võimaldab teha turul kättesaadavaks ja 
võtta kasutusele aparatuur, mis on juba 
turule lastud kooskõlas direktiiviga 
2004/108/EÜ.

(48) Tootjatele ja importijatele tuleb anda 
mõistlik, kuid piiratud aeg kasutada 
õigusi siseriiklike eeskirjade alusel, mis 
kehtisid enne käesolevat direktiivi 
riiklikku õigusse ülevõtvate siseriiklike 
eeskirjade kohaldamise kuupäeva, näiteks 
õigus müüa oma toodetud toodete varusid.
On vaja sätestada üleminekukord, mis 
võimaldab teha turul kättesaadavaks ja 
võtta kasutusele aparatuur, mis on juba 
turule lastud kooskõlas direktiiviga 
2004/108/EÜ.

Or. en

Muudatusettepanek 30
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) seadmete suhtes, mis on 
projekteeritud üksnes teadus- ja 
arendustegevuse eesmärgil ja mis on 
kättesaadavad vaid ettevõtetevahelises 
süsteemis;

Or. de

Selgitus

Era-lõpptarbijatel puudub juurdepääs teadus- ja arendustegevuseks mõeldud toodetele. 
Ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiivi ning elektri- ja elektroonikaseadmete romude 
direktiivi hiljutise läbivaatamise käigus võeti sellised seadmed nende kohaldamisalast välja. 
Ebakindluse vältimiseks tuleks tootedirektiivide kohaldamisala ühtlustada.
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Muudatusettepanek 31
Hans-Peter Mayer, Anja Weisgerber, Peter Liese, Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) „elektromagnetiline häire” – mis tahes 
elektromagnetiline nähtus, mis võib 
halvendada seadmestiku toimimist, 
sealhulgas elektromagnetiline müra, 
soovimatu signaal või levikeskkonna 
muutumine;

(5) „elektromagnetiline häire” – mis tahes 
elektromagnetiline nähtus, mis võib 
halvendada seadmestiku toimimist. 
Elektromagnetiliseks häireks võib olla
elektromagnetiline müra, soovimatu 
signaal või levikeskkonna muutumine;

Or. de

Selgitus

Esitatud muudatusettepanek kujutab endast mõiste algset määratlust, millega jäetakse 
soovitud signaalid häire määratlusest sõnaselgelt välja, kuna need kujutavad endast artikli 6 
kohast elektromagnetilist kokkusobimatust, mida ei tohi selle kohaselt üldse esineda. 
Elektromagnetiline häire peab ka tulevikus esinema üksnes siis, kui tegemist on 
loodusnähtusega või soovimatu signaaliga, kuid mitte soovitud signaaliga.

Muudatusettepanek 32
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootjad koostavad II ja III lisas osutatud 
tehnilise dokumentatsiooni ja teostavad või 
lasevad teostada artiklis 15 osutatud 
vastavushindamismenetluse.

Tootjad koostavad vastavalt II ja/või III 
lisas osutatud tehnilise dokumentatsiooni ja 
teostavad või lasevad teostada artiklis 14
osutatud vastavushindamismenetluse.

Or. en

Muudatusettepanek 33
Zuzana Roithová
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Tootjad märgivad oma nime, 
registreeritud kaubanime või registreeritud 
kaubamärgi ja kontaktaadressi kas 
aparatuurile või, kui see ei ole võimalik, 
pakendile või aparatuuriga kaasasolevasse 
dokumenti. Aadress peab osutama ühele 
kohale, kus tootjaga ühendust saab võtta.

6. Tootjad märgivad oma nime, 
registreeritud kaubanime või registreeritud 
kaubamärgi ja veebiaadressi keeles, mis on 
lõppkasutajate ja turujärelevalveasutuste 
jaoks kergesti arusaadav, ning
kontaktaadressi kas aparatuurile või, kui 
see ei ole võimalik, pakendile või 
aparatuuriga kaasasolevasse dokumenti.
Aadress peab osutama ühele kohale, kus 
tootjaga ühendust saab võtta.

Or. en

Muudatusettepanek 34
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Importijad märgivad oma nime, 
registreeritud kaubanime või registreeritud 
kaubamärgi ja kontaktaadressi kas 
aparatuurile või, kui see ei ole võimalik, 
pakendile või aparatuuriga kaasasolevasse 
dokumenti.

3. Importijad märgivad oma nime, 
registreeritud kaubanime või registreeritud 
kaubamärgi ja veebiaadressi keeles, mis on 
lõppkasutajate ja turujärelevalveasutuste 
jaoks kergesti arusaadav, ning
kontaktaadressi kas aparatuurile või, kui 
see ei ole võimalik, pakendile või 
aparatuuriga kaasasolevasse dokumenti.

Or. en

Muudatusettepanek 35
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõik 1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Aparatuuri vastavust I lisas sätestatud 
olulistele nõuetele tõendatakse ühega 
järgmisest menetlusest:

Aparatuuri vastavust I lisas sätestatud 
olulistele nõuetele tõendatakse tootja 
äranägemisel ühega järgmisest 
menetlusest:

Or. en

Muudatusettepanek 36
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. ELi vastavusdeklaratsioon järgib 
käesoleva direktiivi IV lisas sätestatud 
näidise ülesehitust ning seda 
ajakohastatakse pidevalt. See tõlgitakse
keelde või keeltesse, mida nõuab 
liikmesriik, kus aparatuur turule lastakse 
või kättesaadavaks tehakse.

2. ELi vastavusdeklaratsioon järgib 
käesoleva direktiivi IV lisas sätestatud 
näidise ülesehitust ning seda 
ajakohastatakse pidevalt. Selle võib 
nõudmisel tõlkida keelde või keeltesse, 
mida nõuab liikmesriik, kus aparatuur 
turule lastakse või kättesaadavaks tehakse.

Or. en

Muudatusettepanek 37
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. ELi vastavusdeklaratsioon järgib 
käesoleva direktiivi IV lisas sätestatud 
näidise ülesehitust ning seda 
ajakohastatakse pidevalt. See tõlgitakse
keelde või keeltesse, mida nõuab 
liikmesriik, kus aparatuur turule lastakse 
või kättesaadavaks tehakse.

2. ELi vastavusdeklaratsioon järgib 
käesoleva direktiivi IV lisas sätestatud 
näidise ülesehitust ning seda 
ajakohastatakse pidevalt. Selle võib 
nõudmisel tõlkida keelde või keeltesse, 
mida nõuab liikmesriik, kus aparatuur 
turule lastakse või kättesaadavaks tehakse.
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Or. en

Muudatusettepanek 38
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad otsustada, et
lõikes 1 osutatud hindamist ja jälgimist 
teostab määruse (EÜ) nr 765/2008 
tähenduses ja sellega kooskõlas riiklik 
akrediteerimisasutus.

2. Lõikes 1 osutatud hindamist ja jälgimist 
teostab määruse (EÜ) nr 765/2008 
tähenduses ja sellega kooskõlas riiklik 
akrediteerimisasutus.

Or. fr

Selgitus

Sertifitseerimise usaldusväärsuse ja erapooletuse ning seega ohutuse huvides peaks 
vastavushindamisasutustel kindlasti olema ametiasutuste akrediteering ning need ei tohiks 
mingil juhul olla ettevõtjate ühendused ega kutseliidud.

Muudatusettepanek 39
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Asutust, mis kuulub ettevõtjate ühendusse 
või kutseliitu, mis esindab ettevõtjaid, kes 
on seotud nende toodete projekteerimise, 
tootmise, tarnimise, monteerimise, 
kasutamise või hooldamisega, mida see 
hindab, võib pidada selliseks asutuseks 
tingimusel, et tõendatud on selle 
sõltumatus ning igasugune huvide 
konflikti puudumine.

välja jäetud

Or. fr
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Selgitus

Sertifitseerimise usaldusväärsuse ja erapooletuse ning seega ohutuse huvides peaks 
vastavushindamisasutustel kindlasti olema ametiasutuste akrediteering ning need ei tohiks 
mingil juhul olla ettevõtjate ühendused ega kutseliidud.

Muudatusettepanek 40
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vastavushindamisasutus, selle juhtkond ja 
vastavushindamisülesannete täitmise eest 
vastutavad töötajad ei tohi olla ei
hinnatava toote projekteerija, tootja, 
tarnija, paigaldaja, ostja, omanik, 
kasutaja, hooldaja ega ühegi nimetatud 
osapoole volitatud esindaja. See ei välista
vastavushindamisasutuse tegevuseks 
vajalike hinnatud toodete kasutamist ega 
nende toodete kasutamist isiklikuks 
otstarbeks.

Vastavushindamisasutus, selle juhtkond ja 
vastavushindamisülesannete täitmise eest 
vastutavad töötajad ei tohi olla ei 
aparatuuride projekteerijad, tootjad, 
tarnijad, paigaldajad, ostjad, omanikud, 
kasutajad, hooldajad ega ühegi nimetatud 
osapoole volitatud esindajad. See ei välista 
vastavushindamisasutuse tegevuseks 
vajalike hinnatud aparatuuride kasutamist 
ega nende aparatuuride kasutamist 
isiklikuks otstarbeks.

Or. fr

Selgitus

Sertifitseerimise usaldusväärsuse ja erapooletuse ning seega ohutuse huvides peaks 
vastavushindamisasutustel kindlasti olema ametiasutuste akrediteering ning need ei tohiks 
mingil juhul olla ettevõtjate ühendused ega kutseliidud.

Muudatusettepanek 41
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vastavushindamisasutus, selle juhtkond ja 
vastavushindamisülesannete täitmise eest 
vastutavad töötajad ei tohi olla otsesel 

Vastavushindamisasutus, selle juhtkond ja 
vastavushindamisülesannete täitmise eest 
vastutavad töötajad ei tohi olla otsesel 
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viisil seotud nimetatud toodete
projekteerimise, tootmise või ehitamise, 
turustamise, paigaldamise, kasutamise või 
hooldusega ega esindada ühtegi osapoolt, 
kes nimetatud tegevustega tegeleb. Nad ei 
tohi osaleda üheski tegevuses, mis võib 
olla vastuolus nende otsuste sõltumatuse ja 
aususega vastavushindamistoimingutes, 
mille teostamiseks neist on teavitatud. See 
kehtib eelkõige nõustamisteenuste puhul.

viisil seotud aparatuuride projekteerimise, 
tootmise või ehitamise, turustamise, 
paigaldamise, kasutamise või hooldusega 
ega esindada ühtegi osapoolt, kes 
nimetatud tegevustega tegeleb. Nad ei tohi 
osaleda üheski tegevuses, mis võib olla 
vastuolus nende otsuste sõltumatuse ja 
aususega vastavushindamistoimingutes, 
mille teostamiseks neist on teavitatud. See 
kehtib eelkõige nõustamisteenuste puhul.

Or. fr

Selgitus

Sertifitseerimise usaldusväärsuse ja erapooletuse ning seega ohutuse huvides peaks 
vastavushindamisasutustel kindlasti olema ametiasutuste akrediteering ning need ei tohiks 
mingil juhul olla ettevõtjate ühendused ega kutseliidud.

Muudatusettepanek 42
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kõnealuse taotlusega koos esitab ta 
vastavushindamistoimingute, 
vastavushindamismooduli või -moodulite 
ja toote või toodete kirjelduse, millega 
tegelemiseks ta väidab end pädev olevat, 
ning riikliku akrediteerimisasutuse 
väljastatud akrediteerimistunnistuse
(viimase olemasolul), mis tõendab, et 
vastavushindamisasutus vastab käesoleva 
direktiivi artiklis 24 sätestatud nõuetele.

2. Kõnealuse taotlusega koos esitab ta 
vastavushindamistoimingute, 
vastavushindamismooduli või -moodulite 
ja aparatuuri või aparatuuride kirjelduse, 
millega tegelemiseks ta väidab end pädev 
olevat, ning riikliku akrediteerimisasutuse 
väljastatud akrediteerimistunnistuse, mis 
tõendab, et vastavushindamisasutus vastab 
käesoleva direktiivi artiklis 24 sätestatud 
nõuetele.

Or. fr

Selgitus

Sertifitseerimise usaldusväärsuse ja erapooletuse ning seega ohutuse huvides peaks 
vastavushindamisasutustel kindlasti olema ametiasutuste akrediteering ning need ei tohiks 
mingil juhul olla ettevõtjate ühendused ega kutseliidud.
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Muudatusettepanek 43
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui vastavushindamisasutus ei saa 
akrediteerimistunnistust esitada, siis 
esitab ta teavitavale ametiasutusele kogu 
dokumentaalse tõestuse, mis on vajalik, et 
kontrollida, tunnistada ja korrapäraselt 
jälgida tema vastavust artiklis 24 
sätestatud nõuetele.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Sertifitseerimise usaldusväärsuse ja erapooletuse ning seega ohutuse huvides peaks 
vastavushindamisasutustel kindlasti olema ametiasutuste akrediteering ning need ei tohiks 
mingil juhul olla ettevõtjate ühendused ega kutseliidud.

Muudatusettepanek 44
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui teavitus ei põhine artikli 27 lõikes 2 
osutatud akrediteerimistunnistusel, siis 
esitab teavitav ametiasutus komisjonile ja 
teistele liikmesriikidele dokumentaalse 
tõestuse, mis tõendab 
vastavushindamisasutuse pädevust ja 
kehtivat korda, millega tagatakse asutuse 
korrapärane jälgimine ning selle jätkuv 
vastavus artiklis 24 sätestatud nõuetele.

välja jäetud

Or. fr
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Selgitus

Sertifitseerimise usaldusväärsuse ja erapooletuse ning seega ohutuse huvides peaks 
vastavushindamisasutustel kindlasti olema ametiasutuste akrediteering ning need ei tohiks 
mingil juhul olla ettevõtjate ühendused ega kutseliidud.

Muudatusettepanek 45
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Asjaomane asutus võib teavitatud 
asutuse tegevusi teostada ainult juhul, kui 
komisjon ja teised liikmesriigid ei esita 
vastuväiteid kahe nädala jooksul pärast 
teavitamist, kui kasutatakse 
akrediteerimistunnistust, ja kahe kuu 
jooksul pärast teavitamist juhul, kui 
akrediteerimist ei kasutata.

5. Asjaomane asutus võib teavitatud 
asutuse tegevusi teostada ainult juhul, kui 
komisjon või teised liikmesriigid ei esita 
vastuväiteid kahe nädala jooksul pärast 
teavitamist.

Or. fr

Selgitus

Sertifitseerimise usaldusväärsuse ja erapooletuse ning seega ohutuse huvides peaks 
vastavushindamisasutustel kindlasti olema ametiasutuste akrediteering ning need ei tohiks 
mingil juhul olla ettevõtjate ühendused ega kutseliidud.

Muudatusettepanek 46
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 38 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Kui kahe kuu jooksul pärast lõikes 4
osutatud teabe esitamist ei ole ei komisjon 
ega teised liikmesriigid esitanud 
vastuväiteid liikmesriigi võetud ajutise
meetme kohta, siis loetakse meede 

7. Kui kolme kuu jooksul alates lõikes 4
osutatud teabe kättesaamisest ei ole teised 
liikmesriigid ega komisjon esitanud 
vastuväiteid seoses liikmesriigi võetud 
ajutise meetmega, loetakse meede 
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põhjendatuks. põhjendatuks.

Or. en

Muudatusettepanek 47
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 43 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hiljemalt [lisada kuupäev – 2 aastat pärast 
vastuvõtmist] võtavad liikmesriigid vastu 
ja avaldavad artikli 3 esimese lõigu 
punktide 9–25, artikli 4, artikli 5 lõike 1, 
artiklite 7–12, artiklite 15–17, artikli 19 
lõike 1 esimese lõigu, artiklite 20–42 ning 
II, III ja IV lisa järgimiseks vajalikud 
õigus- ja haldusnormid. Liikmesriigid 
esitavad kõnealuste normide teksti ning 
kõnealuste normide ja käesoleva direktiivi 
vahelise vastavustabeli viivitamata 
komisjonile.

Hiljemalt [lisada kuupäev – kolm aastat
pärast vastuvõtmist] võtavad liikmesriigid 
vastu ja avaldavad artikli 3 esimese lõigu 
punktide 9–25, artikli 4, artikli 5 lõike 1, 
artiklite 7–12, artiklite 15–17, artikli 19 
lõike 1 esimese lõigu, artiklite 20–42 ning 
II, III ja IV lisa järgimiseks vajalikud 
õigus- ja haldusnormid. Liikmesriigid 
esitavad kõnealuste normide teksti ning 
kõnealuste normide ja käesoleva direktiivi 
vahelise vastavustabeli viivitamata 
komisjonile.

Or. en

Muudatusettepanek 48
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 2 – lõik 2 – taane 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– põhimõtteline projekt, tööjoonised ning 
detailide, alakoostude, elektriskeemide 
jms plaanid;

Or. fr

Selgitus

Tehnilisele dokumentatsioonile esitatavad nõuded tuleks viia kooskõlla teatavates 
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pingevahemikes kasutatavaid elektriseadmeid käsitleva direktiivi nõuetega, kuna elektri- ja 
elektroonikatooteid hõlmavad tihti mõlemad direktiivid.

Muudatusettepanek 49
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 2 – lõik 2 – taane 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– nimetatud tööjoonistest ja plaanidest 
ning aparatuuri tööpõhimõttest 
arusaamiseks vajalikud kirjeldused ja 
selgitused;

Or. fr

Selgitus

Tehnilisele dokumentatsioonile esitatavad nõuded tuleks viia kooskõlla teatavates 
pingevahemikes kasutatavaid elektriseadmeid käsitleva direktiivi nõuetega, kuna elektri- ja 
elektroonikatooteid hõlmavad tihti mõlemad direktiivid.

Muudatusettepanek 50
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – punkt 3 – lõik 2 – punkt c – alapunkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i a) põhimõtteline projekt, tööjoonised 
ning detailide, alakoostude, 
elektriskeemide jms plaanid,

Or. fr

Selgitus

Tehnilisele dokumentatsioonile esitatavad nõuded tuleks viia kooskõlla teatavates 
pingevahemikes kasutatavaid elektriseadmeid käsitleva direktiivi nõuetega, kuna elektri- ja 
elektroonikatooteid hõlmavad tihti mõlemad direktiivid.
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Muudatusettepanek 51
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – punkt 3 – lõik 2 – punkt c – alapunkt i b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i b) nimetatud tööjoonistest ja plaanidest 
ning aparatuuri tööpõhimõttest 
arusaamiseks vajalikud kirjeldused ja 
selgitused,

Or. fr

Selgitus

Tehnilisele dokumentatsioonile esitatavad nõuded tuleks viia kooskõlla teatavates 
pingevahemikes kasutatavaid elektriseadmeid käsitleva direktiivi nõuetega, kuna elektri- ja 
elektroonikatooteid hõlmavad tihti mõlemad direktiivid.


