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Grozījums Nr. 88
Barbara Weiler

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Kad iekārtas pārraida radioviļņus, lai 
veiktu savu uzdevumu, tiek sistemātiski 
izmantots radiofrekvenču spektrs. Lai 
nodrošinātu radiofrekvenču spektra 
efektīvu izmantošanu un izvairītos no 
nevēlamiem traucējumiem, šādām 
iekārtām būtu jābūt šīs direktīvas darbības 
jomā neatkarīgi no tā, vai tās var 
nodrošināt komunikāciju vai ne.

(6) Kad iekārtas izstaro un uztver
radioviļņus, lai veiktu savu uzdevumu, tiek 
sistemātiski izmantots radiofrekvenču 
spektrs. Lai gan dažiem produktiem jau 
pēc to uzbūves ir paredzēts izmantot 
magnētisko vai elektrisko lauku, lai tie 
varētu pildīt savu funkciju, tie nepārraida 
komunikāciju un tādējādi šādi lauki 
neizplatās līdzīgi radioviļņiem. Šādām 
ierīcēm ir ļoti ierobežotas lokālu 
traucējumu radīšanas spējas, un tādēļ uz 
tām nevajadzētu attiecināt šo direktīvu.

Or. en

Pamatojums

Atbilstīgi ierosinātās direktīvas 2. panta 1. punkta 1) apakšpunkta grozījumam.

Grozījums Nr. 89
Christel Schaldemose

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai gan uztvērēji paši par sevi nerada 
nevēlamus traucējumus, uztveršanas 
veiktspējai ir arvien lielāka nozīme 
radiofrekvenču spektra efektīvā 
izmantošanā, paaugstinot uztvērēju 
pretestību pret traucējumiem un 
nevēlamiem signāliem saskaņā ar 
Direktīvas 2004/108/EK pamatprasībām.

(11) Lai gan uztvērēji paši par sevi nerada 
nevēlamus traucējumus, uztveršanas 
veiktspējai ir arvien lielāka nozīme 
radiofrekvenču spektra efektīvā 
izmantošanā, paaugstinot uztvērēju 
pretestību pret traucējumiem un 
nevēlamiem signāliem saskaņā ar 
attiecīgajām pamatprasībām.
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Or. en

Grozījums Nr. 90
Christel Schaldemose

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Uz „tikai uztveršanas” iekārtu 
uztveršanas veiktspēju attiecas Direktīvas 
2004/108/EK pamatprasības, jo īpaši 
attiecībā uz nevēlamiem signāliem, efektīvi 
izmantojot kopīgas vai blakus esošas 
frekvenču joslas; tādējādi šādas iekārtas 
nav jāietver šīs direktīvas darbības jomā.

(12) Uz „tikai uztveršanas” iekārtu 
uztveršanas veiktspēju reglamentē 
attiecīgās pamatprasības, jo īpaši attiecībā 
uz nevēlamiem signāliem, efektīvi 
izmantojot kopīgas vai blakus esošas 
frekvenču joslas.

Or. en

Grozījums Nr. 91
Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Dažos gadījumos, izmantojot tīklus, 
var būt nepieciešama mijiedarbība ar citām 
radioiekārtām un savienojums ar attiecīga 
tipa saskarpunktiem visā Savienībā. 
Savietojamība starp radioiekārtām un 
palīgierīcēm, piemēram, lādētājiem, var 
vienkāršot radioiekārtu izmantošanu un 
mazināt nevajadzīgos atkritumus.

(13) Dažos gadījumos, izmantojot tīklus, ir
nepieciešama mijiedarbība ar citām 
radioiekārtām un savienojums ar attiecīga 
tipa saskarpunktiem visā Savienībā.
Savietojamība starp radioiekārtām un 
palīgierīcēm, piemēram, lādētājiem, 
vienkāršo radioiekārtu izmantošanu un 
mazina nevajadzīgos atkritumus un 
izmaksas.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir pretpriekšlikums direktīvas 5. grozījumam. Lādētāji paši par sevi nebūtu 
jāuzskata par radio produktiem. Atkarībā no tā, kā lādētāji turpmāk tiks laisti tirgū, 
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piemērojamie noteikumi būtu vai nu RTTI direktīva, vai Elektromagnētiskās savietojamības 
direktīva un Zemsprieguma direktīva, tādējādi jebkādu prasību pievienošana šeit varētu radīt 
konfliktu ar attiecīgajām prasībām par pašiem lādētājiem. Standartizācijas process ES, 
iespējams, ir labākais veids kā panākt progresu.

Grozījums Nr. 92
Barbara Weiler, Wim van de Camp

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Dažos gadījumos, izmantojot tīklus, 
var būt nepieciešama mijiedarbība ar citām 
radioiekārtām un savienojums ar attiecīga 
tipa saskarpunktiem visā Savienībā. 
Savietojamība starp radioiekārtām un 
palīgierīcēm, piemēram, lādētājiem, var 
vienkāršot radioiekārtu izmantošanu un 
mazināt nevajadzīgos atkritumus.

(13) Dažos gadījumos, izmantojot tīklus, 
dažos gadījumos ir nepieciešama 
mijiedarbība ar citām radioiekārtām un 
savienojums ar attiecīga tipa 
saskarpunktiem visā Savienībā.
Savietojamība starp radioiekārtām un 
palīgierīcēm, piemēram, lādētājiem, 
vienkāršo radioiekārtu izmantošanu, 
mazina nevajadzīgos atkritumus un 
izmaksas. Tādēļ būtu vēlams no jauna 
censties izstrādāt kopējus lādētājus, jo tas 
nodrošinātu ievērojamu labumu īpaši 
patērētājiem un citiem gala lietotājiem.

Or. en

Pamatojums

Mobilo telefonu, viedtālruņu, planšetdatoru, digitālo fotokameru, mūzikas atskaņotāju un citu 
līdzīgu ierīču lādētāju nesaderība ir liela neērtība patērētājiem un citiem gala lietotājiem, kā 
arī ievērojama vides problēma. Tādēļ universāls lādētājs sniegtu nozīmīgu labumu, jo īpaši 
patērētājiem.

Grozījums Nr. 93
Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
27.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27a) Lai uzlabotu saziņu uzņēmēju, 
tirgus uzraudzības iestāžu un patērētāju 
starpā, dalībvalstīm būtu jāmudina 
uzņēmēji kā alternatīvu pasta adresei 
iekļaut arī interneta adresi.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu saskaņo B.Weiler ieteikumu attiecībā uz Patērētāju aizsardzības komitejas 
pieņemto ziņojuma tekstu par jauno tiesisko regulējumu, piemēram, 12. un 16. grozījumu 
Elektromagnētiskās savietojamības direktīvā un 17. un 19. grozījumu Zemsprieguma 
direktīvā, lai atļautu interneta adreses iekļaušanu un tādējādi izpildītu prasības par 
informācijas izsekojamību attiecībā uz ieviestajiem ražotājiem un importētājiem.

Grozījums Nr. 94
Christel Schaldemose

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) „radioiekārta” ir produkts, kas, lai 
veiktu savu uzdevumu, ar nolūku pārraida 
radioviļņus, vai produkts, kuram, lai veiktu 
savu uzdevumu, ir nepieciešama 
palīgierīce, piemēram, antena, lai pārraidītu 
radioviļņus.

(1) „radioiekārta” ir produkts, kas, lai 
veiktu savu uzdevumu, ar nolūku pārraida 
vai uztver radioviļņus, vai produkts, 
kuram, lai veiktu savu uzdevumu, ir 
nepieciešama palīgierīce, piemēram, 
antena, lai pārraidītu vai uztvertu 
radioviļņus.

Or. en

Grozījums Nr. 95
Barbara Weiler

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – b apakšpunkts



AM\938786LV.doc 7/22 PE513.158v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) elektromagnētiskās savietojamības 
aizsardzība, kā izklāstīts Direktīvā 
2004/108/EK, ieskaitot konkrētus noturības 
līmeņus, kā rezultātā tiek nodrošināti
kopīgo vai blakus esošo frekvenču joslu
efektīvas izmantošanas uzlabojumi.

(b) elektromagnētiskās savietojamības 
aizsardzība, kā izklāstīts Direktīvā 
2004/108/EK, ieskaitot konkrētus noturības 
līmeņus, kā rezultātā vienmēr tiek pieļauta
kopīgo vai blakus esošo frekvenču joslu
efektīva darbība atbilstoši paredzētajam 
uzdevumam.

Or. de

Pamatojums

Teksta precizējums, ņemot vērā panta nolūku: Noturības līmenis pieļauj darbību atbilstoši 
paredzētajam uzdevumam, neatkarīgi no agrākās darbības, kas, iespējams, neatbilda 
paredzētajam uzdevumam.

Grozījums Nr. 96
Christel Schaldemose

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Radioiekārtu konstruē tā, lai tās 
pārraidītie signāli efektīvi izmantotu 
zemes/visuma radiofrekvenču spektru, kas 
atvēlēts radiosakariem, un orbītu resursus, 
izvairoties no nevēlamiem traucējumiem. 
Šo prasību izpilda tikai tās radioiekārtas, 
kas var tikt ekspluatētas vismaz vienā 
dalībvalstī, nepārkāpjot piemērojamās 
prasības par radiofrekvenču spektra 
izmantošanu.

2. Radioiekārtu konstruē tā, lai tās efektīvi 
izmantotu zemes/visuma radiofrekvenču 
spektru, kas atvēlēts radiosakariem, un 
orbītu resursus, izvairoties no nevēlamiem
traucējumiem. Šo prasību izpilda tikai tās 
radioiekārtas, kas var tikt ekspluatētas 
vismaz vienā dalībvalstī, nepārkāpjot 
piemērojamās prasības par radiofrekvenču 
spektra izmantošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 97
Toine Manders
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Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) radioiekārtas mijiedarbojas ar 
palīgierīcēm un/vai mijiedarbojas caur 
tīkliem ar citām radioiekārtām, un/vai tās 
var savienot ar attiecīga tipa 
saskarpunktiem visā Savienībā;

(a) radioiekārtas mijiedarbojas ar 
palīgierīcēm, īpaši lādētājiem, un/vai 
mijiedarbojas caur tīkliem ar citām 
radioiekārtām, un/vai tās var savienot ar 
attiecīga tipa saskarpunktiem visā 
Savienībā;

Or. en

Grozījums Nr. 98
Toine Manders

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – 1. daļa – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) radioiekārtas un jo īpaši mobilie 
telefoni tiek padarīti savietojami ar vienu 
vispārēju lādētāju. Pārdevējs nodrošina, 
ka šā aprīkojuma pirkums notiek ar 
vispārēju savietojamu lādētāju.

Or. en

Grozījums Nr. 99
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3a. Ja būtiskas prasības attiecībā uz 
radioiekārtām pilnībā vai daļēji tiek 
noteiktas specifiskākos Savienības tiesību 
aktos, šo direktīvu nepiemēro vai 
neturpina piemērot attiecībā uz šīm 
radioiekārtām, sākot no šādu Savienības 
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tiesību aktu īstenošanas datuma.

Or. en

Grozījums Nr. 100
Barbara Weiler, Wim van de Camp

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 45. pantu, konkretizējot, 
uz kurām radioiekārtu kategorijām vai 
klasēm attiecas atsevišķas 1. apakšpunkta 
prasība, kā arī vajadzīgo informāciju un 
operatīvos noteikumus informācijas 
sniegšanai par atbilstību.

2. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 45. pantu, konkretizējot, 
uz kurām radioiekārtu kategorijām vai 
klasēm attiecas atsevišķas 1. apakšpunkta 
prasība, kā arī vajadzīgo informāciju par 
atbilstību un operatīvos noteikumus 
informācijas par atbilstību sniegšanai.

Or. en

Pamatojums

Tiesību aktā būtu skaidri jānorāda, kāda informācija būtu jāsniedz, citādi tas varētu radīt 
uzņēmējiem būtisku apgrūtinājumu.

Grozījums Nr. 101
Barbara Weiler

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka radioiekārtas 
tiek darītas pieejamas tirgū vienīgi tad, ja 
tās atbilst šai direktīvai, tās ir pienācīgi 
uzstādītas un apkoptas un izmantotas 
paredzētajam nolūkam.

Dalībvalstis nodrošina, ka radioiekārtas 
tiek darītas pieejamas tirgū vienīgi tad, ja 
tās atbilst šai direktīvai, izmantojot 
paredzētajam nolūkam vai atbilstoši 
pamatoti paredzētiem nosacījumiem, un ja
tās ir pienācīgi uzstādītas un apkoptas.

Or. en
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Pamatojums

Patērētājus var efektīvi aizsargāt, ja ražotāji, konstruējot produktus, pietiekami ņem vērā viņu 
paredzamo izturēšanos. Jo īpaši patērētāji, kuri ir gados pārāk jauni, lai lasītu, vai neprot 
lasīt, ir pakļauti lielākam kaitējuma vai traumu riskam.

Grozījums Nr. 102
Barbara Weiler

Direktīvas priekšlikums
7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Dalībvalstis ļauj nodot ekspluatācijā un 
lietot paredzētajam nolūkam radioiekārtas, 
ja tās atbilst šai direktīvai. Neskarot to 
pienākumus saskaņā ar Lēmumu 
Nr. 676/2002/EK un nosacījumus, kas 
izvirzīti saistībā ar atļaujām radiofrekvenču 
izmantošanai saskaņā ar Savienības tiesību 
aktiem, jo īpaši saskaņā ar Direktīvas 
2002/21/EK 9. panta 3. un 4. punktu, 
dalībvalstis var ieviest papildu prasības 
radioiekārtu nodošanai ekspluatācijā/un vai 
lietošanai vienīgi tādu iemeslu dēļ, kas 
saistīti ar efektīvu radiofrekvenču spektra 
izmantošanu, izvairīšanos no nevēlamiem
traucējumiem vai jautājumiem, kas saistīti 
ar sabiedrības veselību.

Dalībvalstis ļauj nodot ekspluatācijā un
lietot paredzētajam nolūkam radioiekārtas, 
ja tās atbilst šai direktīvai. Neskarot to 
pienākumus saskaņā ar Lēmumu 
Nr. 676/2002/EK un nosacījumus, kas 
izvirzīti saistībā ar atļaujām radiofrekvenču 
izmantošanai saskaņā ar Savienības tiesību 
aktiem, jo īpaši saskaņā ar Direktīvas 
2002/21/EK 9. panta 3. un 4. punktu, 
dalībvalstis var ieviest papildu prasības 
radioiekārtu nodošanai ekspluatācijā/un vai 
lietošanai vienīgi tādu iemeslu dēļ, kas 
saistīti ar efektīvu radiofrekvenču spektra 
izmantošanu, izvairīšanos no ar raidīšanu 
saistītiem tehniskiem vai 
elektromagnētiskiem traucējumiem vai 
jautājumiem, kas saistīti ar sabiedrības 
veselību.

Or. de

Pamatojums

Dalībvalstīm būtu jāspēj izvirzīt papildu prasības arī elektromagnētisku traucējumu 
gadījumos.

Grozījums Nr. 103
Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 6. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ražotāji uz radioiekārtām norāda savu 
nosaukumu, reģistrēto komercnosaukumu 
vai reģistrēto preču zīmi un adresi, kur ar 
tiem var sazināties, vai, ja radioiekārtu 
izmērs vai īpašības to neļauj, to norāda uz 
iepakojuma vai radioiekārtām pievienotajā 
dokumentā. Norādītā adrese ir vienīgais 
kontaktpunkts, ko var izmantot saziņai ar 
ražotāju.

6. Ražotāji uz radioiekārtām norāda savu 
nosaukumu, reģistrēto komercnosaukumu 
vai reģistrēto preču zīmi un adresi, kur ar 
tiem var sazināties, vai, ja radioiekārtu 
izmērs vai īpašības to neļauj, to norāda uz 
iepakojuma vai radioiekārtām pievienotajā 
dokumentā. Norādītā adrese ir vienīgais 
kontaktpunkts, ko var izmantot saziņai ar 
ražotāju. Ja radioiekārta aprīkota ar 
integrētu ekrānu, saistību var izpildīt, 
paredzot funkciju, kas ļauj lietotājam 
izvēlēties nepieciešamo informāciju uz 
integrētā ekrāna.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek ierosināts paredzēt elektronisku marķējumu, saskaņojot RTTI direktīvas 
projektu ar digitālo laikmetu. 

Grozījums Nr. 104
Wim van de Camp

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 7. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā punkta pirmajā daļā minētās 
instrukcijas un drošības informācija, kā 
arī jebkāds marķējums ir skaidrs un 
saprotams, ņemot vērā norādīto gala 
lietotāju.

Or. en

Grozījums Nr. 105
Malcolm Harbour
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Direktīvas priekšlikums
10. pants – 7. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ietver arī šādu informāciju: svītrots
frekvenču joslu(-as), kurā(-s) 
radioiekārtas darbojas;
frekvenču joslā(-ās), kurā(-s) darbojas 
radioiekārtas, pārraidītā signāla 
stiprumu.

Or. en

Pamatojums

Uzlabojumi uzraudzības jomā ir vērtējami atzinīgi, bet frekvenču joslu un signāla stipruma 
informācijas precizēšana lietotāju rokasgrāmatā ir pārmērīga, jo precīzus tehniskos datus var 
atrast radio produktu tehniskajā dokumentācijā, un tie ir iestādēm pieejami pēc pieprasījuma, 
lai apliecinātu atbilstību. Arī lietotāji nezina, kādi ir attiecīgie ierobežojumi, un ražotāji var 
nespēt ražot precīzi tādas pašas vērtības, kā norādīts lietošanas pamācībās.

Grozījums Nr. 106
Wim van de Camp

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Katrai radioiekārtai pievieno pilnīgas 
ES atbilstības deklarācijas kopiju. Šo 
prasību var ievērot, nodrošinot 
vienkāršotu ES atbilstības deklarāciju. Ja 
tiek nodrošināta vienkāršota ES 
atbilstības deklarācija, tai tieši seko 
precīza interneta vai e-pasta adrese, kurā 
var iegūt pilnīgu ES atbilstības 
deklarāciju.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Formulējums ir saskaņā ar jauno tiesiskā regulējuma pielāgošanas tiesību aktu kopumu. 
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Ražotāji tiek atbrīvoti no vēl viena nevajadzīga administratīva sloga.

Grozījums Nr. 107
Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Katrai radioiekārtai pievieno pilnīgas 
ES atbilstības deklarācijas kopiju. Šo 
prasību var ievērot, nodrošinot 
vienkāršotu ES atbilstības deklarāciju. Ja 
tiek nodrošināta vienkāršota ES 
atbilstības deklarācija, tai tieši seko 
precīza interneta vai e-pasta adrese, kurā 
var iegūt pilnīgu ES atbilstības 
deklarāciju.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Nav paredzētas prasības pievienot produktiem abilstības deklarācijas attiecībā uz citām 
jaunā tiesiskā regulējuma direktīvām, kas saistītas ar elektroniku, piemēram, Zemsprieguma 
direktīvu, kur tas, iespējams, ir vairāk nepieciešams. Direktīvas 10. panta 6. punktā jau ir 
paredzēts norādīt ražotāja kontaktinformāciju, tas nozīmē, ka var iegūt atbilstības 
deklarāciju, kā arī sīkāku informāciju produkta pārbaudīšanai. Izsekojamību nodrošina arī 
15. pants, kurā reglamentēta uzņēmēju identifikācija piegādes ķēdē.

Grozījums Nr. 108
Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Informācija, kas pieejama uz 
iepakojuma, palīdz noteikt dalībvalstis vai 
ģeogrāfiskos apgabalus dalībvalstī, kurā 
radioiekārtu var nodot ekspluatācijā, un 
brīdina lietotāju par potenciālajiem 
ierobežojumiem vai prasībām par atļaujām 

9. Informācija, kas pieejama uz 
iepakojuma, gadījumos, kad vismaz vienā 
dalībvalstī ir paredzēti ierobežojumi
radioiekārtas nodošanai ekspluatācijā,
palīdz noteikt dalībvalstis vai ģeogrāfiskos 
apgabalus dalībvalstī, kurā šādu
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radioiekārtu lietošanai dažās dalībvalstīs.
Šāda informācija ir pilnīgi izklāstīta 
radioiekārtas lietošanas instrukcijā.
Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, 
konkretizējot, kā norādāma šāda 
informācija. Minētos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar 44. panta 2. punktā 
minēto konsultēšanās procedūru.

radioiekārtu var nodot ekspluatācijā. Ar 
šādu informāciju lietotājus informē par
jebkādiem potenciālajiem ierobežojumiem 
vai prasībām par atļaujām radioiekārtu 
lietošanai dažās dalībvalstīs. Šāda 
informācija ir pilnīgi izklāstīta 
radioiekārtas lietošanas instrukcijā.
Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, 
konkretizējot, kā norādāma šāda 
informācija. Minētos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar 44. panta 2. punktā 
minēto konsultēšanās procedūru.

Or. en

Pamatojums

Atbilstoši Komisijas priekšlikumam ģeografiskā informācija būtu nepieciešama visos 
gadījumos; šāda prasība ir nesamērīga. Ar pašreizējo RTTI paredz ģeogrāfisku informāciju 
lietotāju brīdināšanai par iespējamiem ierobežojumiem attiecībā uz radioiekārtu lietošanu 
dažās dalībvalstīs tikai tādos gadījumos, ja ierobežojumi patiešām ir. Ar šo grozījumu 
nodrošina, ka ražotāji uz iepakojuma norāda ģeogrāfisku informāciju un brīdina lietotāju par 
iespējamiem ierobežojumiem vienīgi tad, ja ierobežojumi tiešām pastāv.

Grozījums Nr. 109
Wim van de Camp

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Informācija, kas pieejama uz 
iepakojuma, palīdz noteikt dalībvalstis vai 
ģeogrāfiskos apgabalus dalībvalstī, kurā 
radioiekārtu var nodot ekspluatācijā, un 
brīdina lietotāju par potenciālajiem 
ierobežojumiem vai prasībām par atļaujām 
radioiekārtu lietošanai dažās dalībvalstīs.
Šāda informācija ir pilnīgi izklāstīta 
radioiekārtas lietošanas instrukcijā.
Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, 
konkretizējot, kā norādāma šāda 
informācija. Minētos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar 44. panta 2. punktā 
minēto konsultēšanās procedūru.

9. Informācija, kas pieejama uz 
iepakojuma, gadījumos, kad vismaz vienā 
dalībvalstī ir paredzēti ierobežojumi
radioiekārtas nodošanai ekspluatācijā,
palīdz noteikt dalībvalstis vai ģeogrāfiskos 
apgabalus dalībvalstī, kurā šādu
radioiekārtu var nodot ekspluatācijā. Ar 
šādu informāciju lietotājus informē 
potenciālu ierobežojumu vai prasību 
gadījumos par atļaujām radioiekārtu 
lietošanai dažās dalībvalstīs. Šāda 
informācija ir pilnīgi izklāstīta 
radioiekārtas lietošanas instrukcijā.
Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, 
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konkretizējot, kā norādāma šāda 
informācija. Minētos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar 44. panta 2. punktā 
minēto konsultēšanās procedūru.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu precizē, ka ražotāji norāda uz iepakojuma ģeogrāfisku informāciju un 
brīdina lietotāju par iespējamiem ierobežojumiem vienīgi tad, ja ierobežojumi tiešām pastāv.

Grozījums Nr. 110
Barbara Weiler

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. ES atbilstības deklarācija norāda, ka ir 
demonstrēta atbilstība 3. pantā 
izklāstītajām pamatprasībām.

1. ES atbilstības deklarācija balstās uz to, 
ka tiek ievērotas 3. pantā izklāstītās
pamatprasības.

Or. de

Pamatojums

Ja ES atbilstības deklarācijas pamatā ir saskaņoti standarti no Eiropas Savienības Oficiālā 
Vēstneša, var droši apgalvot vienīgi to, ka tiek ievērotas 3. pantā paredzētās pamatprasības.

Grozījums Nr. 111
Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. CE zīmi redzami, salasāmi un 
neizdzēšami uzliek radioiekārtām vai 
iekļauj to datu plāksnēs, ja vien, ievērojot 
radioiekārtas īpašības, tas nav iespējams 
vai pamatojams. CE zīmi redzami un 

1. CE zīmi redzami, salasāmi un 
neizdzēšami uzliek radioiekārtām vai 
iekļauj to datu plāksnēs, ja vien, ievērojot
radioiekārtas īpašības, tas nav iespējams 
vai pamatojams. CE zīmi redzami un 
salasāmi uzliek arī uz iepakojuma. Ja 



PE513.158v01-00 16/22 AM\938786LV.doc

LV

salasāmi uzliek arī uz iepakojuma. radioiekārta aprīkota ar integrētu ekrānu, 
saistību var izpildīt, paredzot funkciju, kas 
ļauj lietotājam izvēlēties CE zīmi uz 
integrētā ekrāna, ievērojot 19. pantā 
noteiktos vispārējos principus.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek ierosināts paredzēt elektronisku marķējumu, saskaņojot RTTI direktīvas 
projektu ar digitālo laikmetu. 

Grozījums Nr. 112
Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Pēc pamatota dalībvalsts tirgus 
uzraudzības iestādes pieprasījuma 
ražotājs nodrošina attiecīgo tehniskās 
dokumentācijas daļu tulkojumu minētās 
dalībvalsts valodā.

svītrots

Ja tirgus uzraudzības iestāde pieprasa 
ražotājam tehnisko dokumentāciju, to 
iesniedz nekavējoties. Ja tirgus 
uzraudzības iestāde pieprasa ražotājam 
tehniskās dokumentācijas vai tās daļu 
tulkojumu, tā var noteikt 30 dienu 
iesniegšanas termiņu šāda tulkojuma 
saņemšanai, ja vien nav attaisnojams 
īsāks termiņš, jo konstatēts nopietns un 
tūlītējs apdraudējums.

Or. en

Pamatojums

Šo punktu ir sarežģīti saskaņot ar faktisko piegādes ķēžu internacionalizēšanu, kad dokumenti 
un ziņojumi jebkurā gadījumā jau tiek sagatavoti labi saprotamā valodā, izmantojot 
starptautiski lietotu tehnisko terminoloģiju.
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Grozījums Nr. 113
Wim van de Camp

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Pēc pamatota dalībvalsts tirgus 
uzraudzības iestādes pieprasījuma 
ražotājs nodrošina attiecīgo tehniskās 
dokumentācijas daļu tulkojumu minētās 
dalībvalsts valodā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 114
Barbara Weiler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pēc pamatota dalībvalsts tirgus 
uzraudzības iestādes pieprasījuma ražotājs 
nodrošina attiecīgo tehniskās 
dokumentācijas daļu tulkojumu minētās 
dalībvalsts valodā.

Pēc pamatota dalībvalsts tirgus uzraudzības 
iestādes pieprasījuma ražotājs nodrošina 
attiecīgo tehniskās dokumentācijas daļu 
tulkojumu valodā, kuru šāda iestāde var 
viegli saprast.

Or. en

Pamatojums

Saskaņošana ar ierosinātās direktīvas 10. panta 11. pintkā paredzēto noteikumu un 
izvairīšanās no nesamērīga sloga, kas tiktu radīts uzņēmējiem, īpaši MVU, saistībā ar 
tulkošanas izmaksām.

Grozījums Nr. 115
Wim van de Camp

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 5. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Ja tirgus uzraudzības iestāde pieprasa 
ražotājam tehnisko dokumentāciju, to 
iesniedz nekavējoties. Ja tirgus 
uzraudzības iestāde pieprasa ražotājam 
tehniskās dokumentācijas vai tās daļu 
tulkojumu, tā var noteikt 30 dienu 
iesniegšanas termiņu šāda tulkojuma 
saņemšanai, ja vien nav attaisnojams 
īsāks termiņš, jo konstatēts nopietns un 
tūlītējs apdraudējums.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Prasība par tulkojuma izgatavošanu radītu nevajadzīgu administratīvo slogu un izmaksas 
leģitīmiem ražotājiem, jo īpaši MVU.

Grozījums Nr. 116
Barbara Weiler

Direktīvas priekšlikums
39. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka patērētajiem un 
citām ieinteresētajām pusēm tiek dota 
iespēja iesniegt kompetentajām iestādēm 
reģionālajā un valsts līmenī sūdzības par 
nedrošiem un neatbilstošiem produktiem.
Dalībvalstis nodrošina, ka šīs sūdzības 
izskata pārredzamā un nediskriminējošā 
veidā. Turklāt tās informē patērētājus un 
citas ieinteresētās puses par paredzētajām 
procedūrām un dara sabiedrībai zināmu 
šādu kompetento iestāžu pastāvēšanu, 
kompetences, identitāti un 
kontaktinformāciju.

Or. en
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Pamatojums

Tirgus uzraudzība būs efektīvāka, ja pilsoņi un citas ieinteresētās puses var dot ieguldījumu 
uzraudzības procesā, informējot par saviem novērojumiem attiecībā uz elektromagnētiskiem 
traucējumiem un radiofrekvenču spektra nevēlamiem traucējumiem. Turklāt šāda līdzdalības 
iespēja palielinās patērētāju uzticēšanos.

Grozījums Nr. 117
Barbara Weiler, Wim van de Camp

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) panāktu patērētāju tiesību augstu 
aizsardzības līmeni.

Or. en

Pamatojums

Direktīvas darbības pārskatā, kas jāveic Komisijai, būtu jāiekļauj arī patērētāju tiesību 
augsts aizsardzības līmenis.

Grozījums Nr. 118
Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. Vienīgi uztveršanas iekārtas, kas 
paredzētas tikai radio un televīzijas 
raidījumu uztveršanai.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu papildina DR 4. un 6. grozījumu, nodrošinot, ka Radioiekārtu direktīva 
attiecas gan uz raidītājiiem, gan uz uztvērējiem, vienlaicīgi pārnesot vienīgi spēkā esošo 
izņēmumu attiecībā uz radio  un televīzijas raidījumu uztveršanu. Izmaiņas RTTI direktīvas 
piemērošanas jomā būtu nevēlamas, ņemot vērā atbilstošo segumu Elektromagnētiskās 
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savietojamības direktīvā un Zemsprieguma direktīvā.

Grozījums Nr. 119
Barbara Weiler

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Radioiekārtas, ko izmanto 
radioamatieri Starptautisko 
telekomunikāciju savienības (ITU) radio 
noteikumu 1. panta 56. definīcijas 
nozīmē, izņemot gadījumu, ja iekārta ir 
komerciāli pieejama.

1. Komerciāli nepieejamas radioiekārtas, 
ko izmanto radioamatieri Starptautisko 
telekomunikāciju savienības (ITU) radio 
noteikumu 1. panta 56. definīcijas 
nozīmē:

Komplektus, kuru komponentus 
jāsamontē radioamatieriem, un 
komerciālās iekārtas, ko modificē un 
izmanto radioamatieri, neuzskata par 
komerciāli pieejamām iekārtām.

i) radioiekārtu elementi, kurus 
radioamatieri pārveidojuši saviem 
mērķiem;

ii) komerciāli pieejamas radioiekārtas, 
kuras radioamatieri pārveidojuši saviem 
mērķiem;
iii) radioamatieru izveidotas iekārtas, 
kuras kalpo zinātniskiem un 
eksperimentāliem mērķiem radioamatieru 
radiosakaru pakalpojumiem.

Or. de

Pamatojums

Ierosinātais teksts pagātnē atkal un atkal radīja interpretēšanas grūtības. Grozītais 
formulējums precizē tekstu, nemainot tā saturu.

Grozījums Nr. 120
Barbara Weiler, Wim van de Camp

Direktīvas priekšlikums
I. pielikums – 3.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Vienīgi uztveršanas iekārtas, kas 
paredzētas tikai radio un televīzijas 
raidījumu uztveršanai.

Or. en

Pamatojums

RTTI direktīva pašreiz nereglamentē apraides iekārtas, toties uz tām pietiekami attiecas 
Eletromagnētiskās savietojamības direktīva un Zemsprieguma direktīva, tālab ir ieteicams  
saglabāt spēkā esošo izņēmumu, jo īpaši ņemot vērā ierosinātās direktīvas grozījumu 
attiecībā uz 2. panta 1. punktu.

Grozījums Nr. 121
Wim van de Camp

Direktīvas priekšlikums
VII pielikums – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Nr. … (unikāls radioiekārtas 
identifikācijas numurs):

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 122
Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
VII pielikums – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Nr. … (unikāls radioiekārtas
identifikācijas numurs):

1. Nr. … (unikāls atbilstības deklarācijas
numurs):

Or. en
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Pamatojums

Saskaņā ar III pielikumu produkta identificēšanai ir nepieciešams unikāls numurs, turpretim 
saskaņā ar EN ISO/IEC 17050-1 ir nepieciešams unikāls atbilstības deklarācijas numurs.  
Jaunā tiesiskā regulējuma III pielikumā jau ir iekļauta pietiekama izsekojamības informācija, 
tādējādi ar šo grozījumu precizē pantu, lai nodrošinātu, ka modeļa struktūras 1. punkts 
(unikāls radioiekārtas identifikācijas numurs) netiek kļūdaini saprasts kā prasība norādīt 
produkta sērijas numuru ES atbilstības deklarācijā.

Grozījums Nr. 123
Wim van de Camp

Direktīvas priekšlikums
VII pielikums – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Deklarācijas priekšmets (radioiekārtas 
identifikācija, kas nodrošina tās 
izsekojamību. Vajadzības gadījumā var 
pievienot fotogrāfiju.):

4. Deklarācijas priekšmets (radioiekārtas 
identifikācija, piemēram, tipa, partijas vai 
sērijas numurs vai cits identifikācijas 
elements, kas nodrošina to produktu 
identifikāciju, uz kuriem attiecas 
atbilstības deklarācija. Vajadzības 
gadījumā var pievienot attēlu):

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā 4. pozīcijas prasības, 1. pozīcijā iekļautās prasības ir liekas un patiesībā uzliktu 
par pienākumu ražotājiem izdot unikālu atbilstības deklarāciju katram produktam, kamēr 
pašlaik vienreizēju atbilstības deklarāciju var piemērot tā paša produkta dažādām variācijām 
attiecībā uz formu, krāsu un funkcionalitātēm.


