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Grozījums Nr. 29
Christel Schaldemose

Direktīvas priekšlikums
48. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(48) jāparedz pārejas pasākumi, kas ļautu 
darīt pieejamus tirgū un laist ekspluatācijā 
aparātus, kas jau ir laisti tirgū saskaņā ar 
Direktīvu 2004/108/EK.

(48) ražotājiem un importētājiem ir 
jāpiešķir saprātīgs, taču ierobežots 
termiņš, lai tie varētu izmantot visas spēkā 
esošajos valstu noteikumos paredzētās
tiesības pirms datuma, kad stājas spēkā 
valstu noteikumi, ar kuriem ir 
transponēta šī direktīva, un lai tie, 
piemēram, varētu pārdot saražoto preču 
krājumus. Jāparedz pārejas pasākumi, kas 
ļautu darīt pieejamus tirgū un laist 
ekspluatācijā aparātus, kas jau ir laisti tirgū 
saskaņā ar Direktīvu 2004/108/EK.

Or. en

Grozījums Nr. 30
Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – 1. daļa – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) iekārtām, kas ir projektētas tikai 
tāpēc, lai veiktu pētījumus un izstrādi un 
tiek izmantotas tikai uzņēmumos;

Or. de

Pamatojums

Privātiem tiešajiem patērētājiem nav nekādu iespēju izmantot pētniecības un izstrādes augļus. 
Nesen veicot direktīvas par bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu un direktīvas par 
elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem pārstrādi, šādas iekārtas tika svītrotas no šo 
direktīvu darbības jomas. Lai novērstu neskaidrības, preču direktīvu darbības jomas būtu 
jāsaskaņo.
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Grozījums Nr. 31
Hans-Peter Mayer, Anja Weisgerber, Peter Liese, Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) “elektromagnētiski traucējumi” ir 
jebkura elektromagnētiska parādība, kas 
var pasliktināt iekārtas darbību , tostarp
elektromagnētisks troksnis, nevēlams 
signāls vai pārmaiņas pašā 
elektromagnētisko viļņu izplatības vidē;

(5) „elektromagnētiskie traucējumi” ir 
jebkura elektromagnētiska parādība, kas 
var pasliktināt iekārtas darbību.
Elektromagnētiski traucējumi var būt
elektromagnētisks troksnis, nevēlams 
signāls vai pārmaiņas pašā 
elektromagnētisko viļņu izplatības vidē;

Or. de

Pamatojums

Veicot šo grozījumu, ir atjaunota jēdziena sākotnējā definīcija, kurā nevēlams signāls netiek 
konkrēti noteikts kā traucējums, jo nevēlamie signāli tiek kvalificēti kā elektromagnētiska 
nesavietojamība saskaņā ar 6. pantu un līdz ar to vispār nav pieļaujami. Par elektriskiem 
traucējumiem turpmāk varēs uzskatīt tikai dabas parādību vai nevēlamu, nevis vēlamu 
signālu.

Grozījums Nr. 32
Zuzana Roithová

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ražotāji sagatavo II un III pielikumā 
minēto tehnisko dokumentāciju un veic 
15. pantā minēto atbilstības novērtēšanas 
procedūru vai nodrošina tās veikšanu.

Ražotāji sagatavo attiecīgi II un/vai
III pielikumā minēto tehnisko 
dokumentāciju un veic 14. pantā minēto 
atbilstības novērtēšanas procedūru vai 
nodrošina tās veikšanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 33
Zuzana Roithová

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

6. Ražotāji uz aparāta norāda savu 
nosaukumu, reģistrēto komercnosaukumu 
vai reģistrēto preču zīmi, tīmekļa vietni 
tiešajiem patērētājiem un tirgus 
uzraudzības iestādēm viegli saprotamā 
valodā un adresi, kur ar tiem var 
sazināties, vai, ja tas nav iespējams, to 
norāda uz iepakojuma vai aparātam 
pievienotajā dokumentā. Norādītā adrese ir 
vienīgais kontaktpunkts, ko var izmantot 
saziņai ar ražotāju.

Or. en

Grozījums Nr. 34
Zuzana Roithová

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Importētāji uz aparāta 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 
aparātam pievienotajā dokumentā.

3. Importētāji uz aparāta norāda savu 
nosaukumu, reģistrēto komercnosaukumu 
vai reģistrēto preču zīmi, tīmekļa vietni 
tiešajiem patērētājiem un tirgus 
uzraudzības iestādēm viegli saprotamā 
valodā un adresi, kur ar tiem var 
sazināties, vai, ja tas nav iespējams, to 
norāda uz iepakojuma vai aparātam 
pievienotajā dokumentā.

Or. en

Grozījums Nr. 35
Zuzana Roithová
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Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aparātu atbilstību I pielikumā 
izklāstītajām  pamatprasībām pierāda, 
izmantojot vienu no šīm procedūrām:

Pēc ražotāja ieskatiem aparātu atbilstību 
I pielikumā izklāstītajām  pamatprasībām 
pierāda, izmantojot vienu no šīm 
procedūrām:

Or. en

Grozījums Nr. 36
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. ES atbilstības deklarācijai ir šīs 
direktīvas IV pielikumā iekļautā parauga 
struktūra, un tā tiek pastāvīgi atjaunināta. 
To tulko valodā vai valodās, ko nosaka 
dalībvalsts, kurā aparātu laiž tirgū vai dara 
pieejamu.

2. ES atbilstības deklarācijai ir šīs 
direktīvas IV pielikumā iekļautā parauga 
struktūra, un tā tiek pastāvīgi atjaunināta. 
To pēc pieprasījuma var tulkot valodā vai 
valodās, ko nosaka dalībvalsts, kurā 
aparātu laiž tirgū vai dara pieejamu.

Or. en

Grozījums Nr. 37
Matteo Salvini

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. ES atbilstības deklarācijai ir šīs 
direktīvas IV pielikumā iekļautā parauga 
struktūra, un tā tiek pastāvīgi atjaunināta. 
To tulko valodā vai valodās, ko nosaka 
dalībvalsts, kurā aparātu laiž tirgū vai dara 
pieejamu.

2. ES atbilstības deklarācijai ir šīs 
direktīvas IV pielikumā iekļautā parauga 
struktūra, un tā tiek pastāvīgi atjaunināta. 
To pēc pieprasījuma var tulkot valodā vai 
valodās, ko nosaka dalībvalsts, kurā 
aparātu laiž tirgū vai dara pieejamu.
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Or. en

Grozījums Nr. 38
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
21. 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. Šā panta 1. punktā minēto novērtēšanu 
un uzraudzību veic valsts akreditācijas 
struktūra Regulas (EK) Nr. 765/2008 
nozīmē un saskaņā ar to.

Or. fr

Pamatojums

Uzticamības un objektivitātes apsvērumu dēļ un līdz ar to arī drošības apsvērumu dēļ 
atbilstības novērtēšanas struktūrām vajadzētu obligāti būt iestāžu akreditētām un nekādā 
gadījumā tās nedrīkstētu būt uzņēmumu apvienības vai profesionālas federācijas.

Grozījums Nr. 39
Bernadette Vergnaud

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetentā iestāde, kas pieder 
uzņēmumu asociācijai vai profesionālajai 
federācijai, kura pārstāv uzņēmumus, kas 
iesaistīti novērtējamo produktu izstrādē, 
izgatavošanā, piegādē, uzstādīšanā, 
lietošanā vai apkalpošanā, var tikt 
uzskatīta par šādu iestādi, ja ir pierādīta 
tās neatkarība un interešu konflikta 
neesamība.

svītrots

Or. fr
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Pamatojums

Uzticamības un objektivitātes apsvērumu dēļ un līdz ar to arī drošības apsvērumu dēļ
atbilstības novērtēšanas struktūrām vajadzētu obligāti būt iestāžu akreditētām un nekādā 
gadījumā tās nedrīkstētu būt uzņēmumu apvienības vai profesionālas federācijas.  

Grozījums Nr. 40
Bernadette Vergnaud

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbilstības novērtēšanas struktūra, tās 
augstākā vadība un darbinieki, kas ir 
atbildīgi par atbilstības novērtēšanas 
uzdevumiem, nav vērtējamo produktu
konstruktori, ražotāji, piegādātāji, 
uzstādītāji, pircēji, īpašnieki, lietotāji vai 
apkalpotāji, ne arī to pilnvaroti pārstāvji. 
Tas neliedz izmantot novērtētos aparātus, 
kas ir nepieciešami atbilstības novērtēšanas 
struktūras darbībai, vai izmantot šādus 
aparātus personīgām vajadzībām.

Atbilstības novērtēšanas struktūra, tās 
augstākā vadība un darbinieki, kas ir 
atbildīgi par atbilstības novērtēšanas 
uzdevumiem, nav aparātu konstruktori, 
ražotāji, piegādātāji, uzstādītāji, pircēji, 
īpašnieki, lietotāji vai apkalpotāji, ne arī to 
pilnvaroti pārstāvji. Tas neliedz izmantot 
novērtētos aparātus, kas ir nepieciešami 
atbilstības novērtēšanas struktūras darbībai, 
vai izmantot šādus aparātus personīgām 
vajadzībām.

Or. fr

Pamatojums

Uzticamības un objektivitātes apsvērumu dēļ un līdz ar to arī drošības apsvērumu dēļ 
atbilstības novērtēšanas struktūrām vajadzētu obligāti būt iestāžu akreditētām un nekādā 
gadījumā tās nedrīkstētu būt uzņēmumu apvienības vai profesionālas federācijas. 

Grozījums Nr. 41
Bernadette Vergnaud

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbilstības novērtēšanas struktūra, tās 
augstākā vadība un darbinieki, kas ir 
atbildīgi par atbilstības novērtēšanas 

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

uzdevumiem nav tieši saistīti ar aparātu
izveidi, ražošanu vai konstruēšanu, 
tirdzniecību, uzstādīšanu, lietošanu vai 
apkalpošanu, kā arī nepārstāv šajās 
darbībās iesaistītās personas. Tie 
neiesaistās darbībās, kas var būt pretrunā to 
lēmuma neatkarībai vai integritātei 
attiecībā uz tām novērtēšanas darbībām, 
par kurām tās ir paziņotas. Tas jo īpaši 
attiecas uz konsultāciju pakalpojumiem.

Or. fr

Pamatojums

Uzticamības un objektivitātes apsvērumu dēļ un līdz ar to arī drošības apsvērumu dēļ 
atbilstības novērtēšanas struktūrām vajadzētu obligāti būt iestāžu akreditētām un nekādā 
gadījumā tās nedrīkstētu būt uzņēmumu apvienības vai profesionālas federācijas.  

Grozījums Nr. 42
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
27. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pieteikumam pievieno atbilstības 
novērtēšanas darbību aprakstu, atbilstības 
novērtēšanas moduli vai moduļus un 
aparātu vai aparātus, par ko struktūra 
paziņo sevi par kompetentu, kā arī 
akreditācijas sertifikātu, ja tāds ir, ko 
izdevusi valsts akreditācijas struktūra, 
apliecinot, ka atbilstības novērtēšanas 
struktūra atbilst 24. pantā noteiktajām 
prasībām.

2. Pieteikumam pievieno atbilstības 
novērtēšanas darbību aprakstu, atbilstības 
novērtēšanas moduli vai moduļus un 
aparātu vai aparātus, par ko struktūra 
paziņo sevi par kompetentu, kā arī 
akreditācijas sertifikātu, ko izdevusi valsts 
akreditācijas struktūra, apliecinot, ka 
atbilstības novērtēšanas struktūra atbilst 
24. pantā noteiktajām prasībām.

Or. fr

Pamatojums

Uzticamības un objektivitātes apsvērumu dēļ un līdz ar to arī drošības apsvērumu dēļ 
atbilstības pārbaudes struktūrām vajadzētu obligāti būt iestāžu akreditētām un nekādā 
gadījumā tās nedrīkstētu būt uzņēmumu apvienības vai profesionālas federācijas.  
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Grozījums Nr. 43
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
27. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja attiecīgajai atbilstības novērtēšanas 
struktūrai nav akreditācijas sertifikāta, tā 
paziņojošajai iestādei iesniedz visus 
dokumentāros pierādījumus, kas 
nepieciešami, lai apstiprinātu, atzītu un 
regulāri uzraudzītu tās atbilstību 
24. panta prasībām.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Uzticamības un objektivitātes apsvērumu dēļ un līdz ar to arī drošības apsvērumu dēļ 
atbilstības pārbaudes struktūrām vajadzētu obligāti būt iestāžu akreditētām un nekādā 
gadījumā tās nedrīkstētu būt uzņēmumu apvienības vai profesionālas federācijas.  

Grozījums Nr. 44
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
28. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja paziņošana ir veikta, neizmantojot 
27. 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 24. pantā 
noteiktajām prasībām.

svītrots
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Or. fr

Pamatojums

Uzticamības un objektivitātes apsvērumu dēļ un līdz ar to arī drošības apsvērumu dēļ 
atbilstības pārbaudes struktūrām vajadzētu obligāti būt iestāžu akreditētām un nekādā 
gadījumā tās nedrīkstētu būt uzņēmumu apvienības vai profesionālas federācijas.  

Grozījums Nr. 45
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
28. 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 pēc 
paziņošanas, ja tiek izmantots 
akreditācijas sertifikāts, un divu mēnešu 
laikā pēc paziņošanas, ja akreditācijas 
procedūra netiek izmantota.

5. Attiecīgā struktūra var veikt paziņotās 
struktūras darbības tikai tad, ja Komisija 
vai pārējās dalībvalstis nav cēlušas 
iebildumus divu nedēļu laikā pēc 
paziņošanas.

Or. fr

Pamatojums

Uzticamības un objektivitātes apsvērumu dēļ un līdz ar to arī drošības apsvērumu dēļ 
atbilstības pārbaudes struktūrām vajadzētu obligāti būt iestāžu akreditētām un nekādā 
gadījumā tās nedrīkstētu būt uzņēmumu apvienības vai profesionālas federācijas.  

Grozījums Nr. 46
Zuzana Roithová

Direktīvas priekšlikums
38. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Ja 2 mēnešu laikā pēc 4. punktā minētās 
informācijas saņemšanas neviena 
dalībvalsts vai Komisija nav cēlusi 
iebildumus pret kādas dalībvalsts veiktu 

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

pagaidu pasākumu, šo pasākumu uzskata 
par pamatotu.

Or. en

Grozījums Nr. 47
Ashley Fox

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis vēlākais līdz [iekļaut datumu –
2 gadi pēc pieņemšanas] , pieņem un 
publicē normatīvos un administratīvos 
aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu 3. panta 
pirmās daļas 9. līdz 25. punktā, 4. pantā, 
5. panta 1. punktā, 7. līdz 12. pantā, 15. 
līdz 17. pantā, 19. panta 1. punkta pirmajā 
daļā, 20. līdz 42. pantā un II, III un 
IV pielikumā  ietvertās prasības. 
Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai 
minēto noteikumu tekstu, kā arī minēto 
noteikumu un šīs direktīvas atbilstības 
tabulu.

Dalībvalstis vēlākais līdz [iekļaut datumu –
trīs gadi pēc pieņemšanas] pieņem un 
publicē normatīvos un administratīvos 
aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu 3. panta 
pirmās daļas 9. līdz 25. punktā, 4. pantā, 
5. panta 1. punktā, 7. līdz 12. pantā, 15. 
līdz 17. pantā, 19. panta 1. punkta pirmajā 
daļā, 20. līdz 42. pantā un II, III un 
IV pielikumā  ietvertās prasības. Tās tūlīt 
dara Komisijai zināmu minēto noteikumu 
tekstu un šo noteikumu un šīs direktīvas 
atbilstības tabulu .

Or. en

Grozījums Nr. 48
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 2. daļa – 2. punkts – 1.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

— projekta un izgatavošanas rasējumus 
un sastāvdaļu, montāžas mezglu un 
slēgumu u. c. shēmas;

Or. fr
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Pamatojums

Tehniskās dokumentācijas prasības ir jāsaskaņo ar prasībām, kuras noteiktas direktīvā par 
elektriskajiem materiāliem, kas paredzēti izmantošanai ierobežota sprieguma apstākļos, jo 
elektriskos un elektroniskos izstrādājumus bieži vien reglamentē abas direktīvas.  

Grozījums Nr. 49
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 2. daļa – 2. punkts – 1.b ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

— aprakstus un paskaidrojumus, kas 
nepieciešami, lai saprastu šos rasējumus 
un shēmas un aparāta darbību;

Or. fr

Pamatojums

Tehniskās dokumentācijas prasības ir jāsaskaņo ar prasībām, kas noteiktas direktīvā par 
elektriskajiem materiāliem, kas paredzēti izmantošanai ierobežota sprieguma apstākļos, jo 
elektriskos un elektroniskos izstrādājumus bieži vien reglamentē abas direktīvas.  

Grozījums Nr. 50
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – 3. punkts – 2. daļa – c apakšpunkts – ia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) projekta un izgatavošanas rasējumus 
un sastāvdaļu, montāžas mezglu un 
slēgumu u. c. shēmas;

Or. fr

Pamatojums

Tehniskās dokumentācijas prasības ir jāsaskaņo ar prasībām, kas noteiktas direktīvā par 
elektriskajiem materiāliem, kas paredzēti izmantošanai ierobežota sprieguma apstākļos, jo 
elektriskos un elektroniskos izstrādājumus bieži vien reglamentē abas direktīvas.  
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Grozījums Nr. 51
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – 3. punkts – 2. daļa – c apakšpunkts – ib punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ib) aprakstus un paskaidrojumus, kas 
nepieciešami, lai saprastu šos rasējumus 
un shēmas un aparāta darbību;

Or. fr

Pamatojums

Tehniskās dokumentācijas prasības ir jāsaskaņo ar prasībām, kas noteiktas direktīvā par 
elektriskajiem materiāliem, kas paredzēti izmantošanai ierobežota sprieguma apstākļos, jo 
elektriskos un elektroniskos izstrādājumus bieži vien reglamentē abas direktīvas.


