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Pakeitimas 29
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl direktyvos
48 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(48) reikia numatyti pereinamojo 
laikotarpio tvarką, pagal kurią būtų galima 
rinkai tiekti ir eksploatuoti aparatus, kurie 
rinkai jau pateikti pagal 
Direktyvą 2004/108/EB;

(48) gamintojams ir importuotojams turi 
būti nustatytas tinkamos trukmės, bet 
ribotas laikotarpis, kad iki nacionalinių 
taisyklių, kuriomis į nacionalinę teisę 
perkeliama ši direktyva, įsigaliojimo 
dienos jie galėtų pasinaudoti bet kokiomis 
savo teisėmis pagal galiojančias 
nacionalines taisykles, pvz., parduoti 
pagamintų produktų atsargas. reikia 
numatyti pereinamojo laikotarpio tvarką, 
pagal kurią būtų galima rinkai tiekti ir 
eksploatuoti aparatus, kurie rinkai jau 
pateikti pagal Direktyvą 2004/108/EB;

Or. en

Pakeitimas 30
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) įrenginiams, specialiai 
suprojektuotiems išimtinai tyrimų ir 
taikomosios veiklos tikslais, kurie teikiami 
tik remiantis principu „verslas verslui“;

Or. de

Pagrindimas

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

Pakeitimas 31
Hans-Peter Mayer, Anja Weisgerber, Peter Liese, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) elektromagnetinis trikdys – bet kuris 
elektromagnetinis reiškinys, galintis 
pabloginti įrenginio veikimą , įskaitant
elektromagnetinį triukšmą, 
nepageidaujamą signalą arba pokytį
pačioje sklidimo terpėje;

(5) elektromagnetinis trikdys –  bet kuris 
elektromagnetinis reiškinys, galintis 
pabloginti įrenginio veikimą.
Elektromagnetinis trikdys gali būti 
elektromagnetinis triukšmas, 
nepageidaujamas signalas arba pokytis 
pačioje sklidimo terpėje;

Or. de

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu patikslinama pirminė apibrėžtis, pagal kurią pagedaujami signalai aiškiai 
nepriskiriami trikdžiams, nes pagal 6 straipsnį tai būtų elektromagnetinis nesuderinamumas, 
kuris, apskritai, neleistinas. Elektromagnetiniu trikdžiu ateityje turėtų būti laikomas tik 
gamtos reiškinys arba nepageidaujamas signalas, tačiau tai negali būti pageidaujamas 
signalas.

Pakeitimas 32
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gamintojai parengia II ir III prieduose 
nurodytus techninius dokumentus ir atlieka 
15 straipsnyje nurodytą atitikties 
įvertinimo procedūrą arba paveda ją atlikti.

Gamintojai parengia atitinkamai II ir 
(arba) III prieduose nurodytus techninius 
dokumentus ir atlieka 14 straipsnyje 
nurodytą atitikties įvertinimo procedūrą 
arba paveda ją atlikti.

Or. en
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Pakeitimas 33
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Gamintojai ant aparato arba, jeigu to 
neįmanoma padaryti, ant pakuotės arba 
aparato 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 aparato arba, jeigu to 
neįmanoma padaryti, ant pakuotės arba 
aparato 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. Turi būti nurodytas 
vienas adresas, kuriuo galima susisiekti su 
gamintoju.

Or. en

Pakeitimas 34
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Importuotojai ant aparato arba, jeigu to 
neįmanoma padaryti, ant pakuotės arba 
aparato 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



PE491.172v01-00 6/14 AM\904694LT.doc

LT

Pakeitimas 35
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Aparatų atitiktis esminiams 
reikalavimams, išdėstytiems  I priede, 
įrodoma naudojant bet kurią iš šių
procedūrų:

Gamintojo nuožiūra aparatų atitiktis 
esminiams reikalavimams, išdėstytiems  I 
priede, įrodoma naudojant bet kurią iš šių
procedūrų:

Or. en

Pakeitimas 36
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. ES atitikties deklaracija parengiama 
pagal šios direktyvos IV priede pateiktą 
pavyzdį ir nuolat atnaujinama. Ji
išverčiama į valstybės narės, kurios rinkai 
pateikiamas ar tiekiamas aparatas, 
reikalaujamą kalbą ar kalbas.

2. ES atitikties deklaracija parengiama 
pagal šios direktyvos IV priede pateiktą 
pavyzdį ir nuolat atnaujinama. Gavus 
prašymą ji gali būti išversta į valstybės 
narės, kurios rinkai pateikiamas ar 
tiekiamas aparatas, reikalaujamą kalbą ar 
kalbas.

Or. en

Pakeitimas 37
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. ES atitikties deklaracija parengiama 2. ES atitikties deklaracija parengiama 
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pagal šios direktyvos IV priede pateiktą 
pavyzdį ir nuolat atnaujinama. Ji 
išverčiama į valstybės narės, kurios rinkai 
pateikiamas ar tiekiamas aparatas, 
reikalaujamą kalbą ar kalbas.

pagal šios direktyvos IV priede pateiktą 
pavyzdį ir nuolat atnaujinama. Gavus 
prašymą ji gali būti išversta į valstybės 
narės, kurios rinkai pateikiamas ar 
tiekiamas aparatas, reikalaujamą kalbą ar 
kalbas.

Or. en

Pakeitimas 38
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 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 nurodytą 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, taigi ir saugumą, atitikties 
vertinimo įstaigos privalo būti akredituotos valdžios institucijų ir jos jokiu būdu neturėtų būti 
įmonių asociacijos ar profesiniai susivienijimai.

Pakeitimas 39
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įstaiga, priklausanti verslo asociacijai 
arba profesinei federacijai, 
atstovaujančiai įmonėms, susijusioms su 
jos vertinamų aparatų projektavimu, 
gamyba, tiekimu, surinkimu, naudojimu 

Išbraukta.
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ar priežiūra, gali būti laikoma tokia 
įstaiga, jeigu įrodoma, kad ji yra nešališka 
ir nėra jokio interesų konflikto.

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti sertifikavimo patikimumą bei nešališkumą, taigi ir saugumą, atitikties 
vertinimo įstaigos privalo būti akredituotos valdžios institucijų ir jos jokiu būdu neturėtų būti 
įmonių asociacijos ar profesiniai susivienijimai.

Pakeitimas 40
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atitikties vertinimo įstaiga, jos aukščiausio 
lygio vadovai ir už atitikties vertinimo 
užduotis atsakingi darbuotojai negali būti 
vertinamų aparatų projektuotojai, 
gamintojai, tiekėjai, montuotojai, pirkėjai, 
savininkai, naudotojai ar prižiūrėtojai, arba 
tų šalių įgaliotieji atstovai. Tai netrukdo 
atitikties vertinimo įstaigai naudoti 
įvertintus aparatus, kurie yra būtini jos 
veiklai, arba tokius aparatus naudoti 
asmeniniais tikslais.

Atitikties vertinimo įstaiga, jos aukščiausio 
lygio vadovai ir už atitikties vertinimo 
užduotis atsakingi darbuotojai negali būti 
aparatų projektuotojai, gamintojai, tiekėjai, 
montuotojai, pirkėjai, savininkai, 
naudotojai ar prižiūrėtojai, arba tų šalių 
įgaliotieji atstovai. Tai netrukdo atitikties 
vertinimo įstaigai naudoti įvertintus 
aparatus, kurie yra būtini jos veiklai, arba 
tokius aparatus naudoti asmeniniais 
tikslais.

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti sertifikavimo patikimumą bei nešališkumą, taigi ir saugumą, atitikties 
vertinimo įstaigos privalo būti akredituotos valdžios institucijų ir jos jokiu būdu neturėtų būti 
įmonių asociacijos ar profesiniai susivienijimai.

Pakeitimas 41
Bernadette Vergnaud
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Pasiūlymas dėl direktyvos
24 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 šiuos aparatus 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 aparatus 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, taigi ir saugumą, atitikties 
vertinimo įstaigos privalo būti akredituotos valdžios institucijų ir jos jokiu būdu neturėtų būti 
įmonių asociacijos ar profesiniai susivienijimai.

Pakeitimas 42
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prie prašymo pridedamas atitikties 
vertinimo veiklos, atitikties vertinimo 
modulio ar modulių ir aparato ar aparatų, 
kuriuos 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 24 straipsnyje 
nustatytus reikalavimus.

2. Prie prašymo pridedamas atitikties 
vertinimo veiklos, atitikties vertinimo 
modulio ar modulių ir aparato ar aparatų, 
kuriuos vertinti ta įstaiga teigia turinti 
kompetencijos, aprašymas, taip pat 
nacionalinės akreditacijos įstaigos išduotas 
akreditacijos pažymėjimas, kuriuo 
patvirtinama, kad atitikties vertinimo 
įstaiga atitinka 24 straipsnyje nustatytus 
reikalavimus.
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Or. fr

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti sertifikavimo patikimumą bei nešališkumą, taigi ir saugumą, atitikties 
vertinimo įstaigos privalo būti akredituotos valdžios institucijų ir jos jokiu būdu neturėtų būti 
įmonių asociacijos ar profesiniai susivienijimai.

Pakeitimas 43
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 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 24 
straipsnyje nustatytiems reikalavimams 
patikrinti, patvirtinti ir reguliariai stebėti.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti sertifikavimo patikimumą bei nešališkumą, taigi ir saugumą, atitikties 
vertinimo įstaigos privalo būti akredituotos valdžios institucijų ir jos jokiu būdu neturėtų būti 
įmonių asociacijos ar profesiniai susivienijimai.

Pakeitimas 44
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu paskelbimo pranešimas nėra 
grindžiamas akreditacijos pažymėjimu, 
kaip nurodyta 27 straipsnio 2 dalyje, 
skelbiančioji institucija Komisijai ir 
kitoms valstybėms narėms pateikia 

Išbraukta.
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dokumentus, kuriais patvirtina atitikties 
vertinimo įstaigos kompetenciją ir tai, kad 
yra tvarka, skirta užtikrinti, kad ta įstaiga 
bus reguliariai stebima ir atitiks 24 
straipsnyje išdėstytus reikalavimus.

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti sertifikavimo patikimumą bei nešališkumą, taigi ir saugumą, atitikties 
vertinimo įstaigos privalo būti akredituotos valdžios institucijų ir jos jokiu būdu neturėtų būti 
įmonių asociacijos ar profesiniai susivienijimai.

Pakeitimas 45
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 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.

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti sertifikavimo patikimumą bei nešališkumą, taigi ir saugumą, atitikties 
vertinimo įstaigos privalo būti akredituotos valdžios institucijų ir jos jokiu būdu neturėtų būti 
įmonių asociacijos ar profesiniai susivienijimai.

Pakeitimas 46
Zuzana Roithová
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Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Jeigu per 2 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 47
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl direktyvos
43 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, 
būtinus, kad būtų laikomasi 3 straipsnio 
pirmos pastraipos 9–25 punktų, 4 
straipsnio, 5 straipsnio 1 dalies, 7–12 
straipsnių, 15–17 straipsnių, 19 straipsnio 1 
dalies pirmos pastraipos, 20–42 straipsnių 
ir II, III ir IV priedų  . 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, 
būtinus, kad būtų laikomasi 3 straipsnio 
pirmos pastraipos 9–25 punktų, 4 
straipsnio, 5 straipsnio 1 dalies, 7–12 
straipsnių, 15–17 straipsnių, 19 straipsnio 1 
dalies pirmos pastraipos, 20–42 straipsnių 
ir II, III ir IV priedų. Jos nedelsdamos 
pateikia  Komisijai tų teisės aktų nuostatų 
tekstą bei tų nuostatų ir šios direktyvos 
atitikties lentelę.

Or. en

Pakeitimas 48
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
II Priedo 2 punkto 2 dalies 1a įtrauka (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- komponentų, mazgų, grandinių ir kt. 
konstruktoriniai ir technologiniai 
brėžiniai ir schemos;

Or. fr

Pagrindimas

Reikėtų suderinti techninei dokumentacijai keliamus reikalavimus su Direktyvoje dėl 
elektrotechninių gaminių, skirtų naudoti tam tikrose įtampos ribose nustatytais reikalavimais, 
nes elektriniams ir elektroniniams gaminiams dažnai taikomos abiejų direktyvų nuostatos.

Pakeitimas 49
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
II Priedo 2 punkto 2 dalies 1 b įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- aprašymai ir paaiškinimai, padedantys 
suprasti minėtus brėžinius ir schemas, 
taip pat elektrotechninių gaminių darbą;

Or. fr

Pagrindimas

Reikėtų suderinti techninei dokumentacijai keliamus reikalavimus su Direktyvoje dėl 
elektrotechninių gaminių, skirtų naudoti tam tikrose įtampos ribose nustatytais reikalavimais, 
nes elektriniams ir elektroniniams gaminiams dažnai taikomos abiejų direktyvų nuostatos.

Pakeitimas 50
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
III Priedo 3 punkto 2 dalies c punkto i a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i a) komponentų, mazgų, grandinių ir kt. 
konstruktoriniai ir technologiniai 
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brėžiniai ir schemos;

Or. fr

Pagrindimas

Reikėtų suderinti techninei dokumentacijai keliamus reikalavimus su Direktyvoje dėl 
elektrotechninių gaminių, skirtų naudoti tam tikrose įtampos ribose nustatytais reikalavimais, 
nes elektriniams ir elektroniniams gaminiams dažnai taikomos abiejų direktyvų nuostatos.

Pakeitimas 51
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
III Priedo 3 punkto 2 dalies c punkto i b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i b) aprašymai ir paaiškinimai, 
padedantys suprasti minėtus brėžinius ir 
schemas, taip pat elektrotechninių 
gaminių darbą;

Or. fr

Pagrindimas

Reikėtų suderinti techninei dokumentacijai keliamus reikalavimus su Direktyvoje dėl 
elektrotechninių gaminių, skirtų naudoti tam tikrose įtampos ribose nustatytais reikalavimais, 
nes elektriniams ir elektroniniams gaminiams dažnai taikomos abiejų direktyvų nuostatos.


