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PR_COD_1recastingam

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose

Išbrauktos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu kairiajame stulpelyje. 
Pakeitimai žymimi pusjuodžiu kursyvu abiejuose stulpeliuose. Naujas 
tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu dešiniajame stulpelyje.

Kiekvieno pakeitimo antraštės pirmoje ir antroje eilutėse nurodoma 
atitinkama svarstomo teisės akto projekto dalis. Jei pakeitimas susijęs su 
esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, antraštėje 
pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai nurodomas esamas 
teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. 

Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu. Išbrauktos teksto dalys 
nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos. Pakeistos teksto dalys 
nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu kursyvu, o ankstesnį 
nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant. 
Nežymimi tik grynai techninio pobūdžio pakeitimai, kuriuos daro tarnybos, 
siekdamos parengti galutinį tekstą.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl valstybių narių 
įstatymų, susijusių su slėginės įrangos tiekimu rinkai, suderinimo (nauja redakcija)
(COM(2013)0471 – C7-0203/2013 – 2013/0221(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: nauja redakcija)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2013) 0471),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 
straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0203/0471),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į … Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę,

– atsižvelgdamas į 2001 m. lapkričio 28 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio 
teisės aktų pakeitimo metodo naudojimo1,

– atsižvelgdamas į … Teisės reikalų komiteto laišką Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos 
komitetui vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 87 straipsnio 3 dalimi,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 87 ir 55 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą (A7-0000/2013),

A. kadangi, Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo 
grupės nuomone, pasiūlyme, be nurodytų pakeitimų, kitų esminių pakeitimų nėra, ir 
kadangi, kalbant apie nepakeistų ankstesnių aktų nuostatų ir minėtų pakeitimų 
kodifikavimą, pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės,

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją, atsižvelgęs į Europos Parlamento, 
Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės rekomendacijas;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

                                               
1 OL C 77, 2002 3 28, p. 1.
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Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos sprendimu Nr. 768/2008/EB dėl 
bendrosios gaminių pardavimo sistemos ir 
panaikinančiu Sprendimą 93/465/EEB
nustatoma bendra bendrųjų principų ir 
orientacinių nuostatų sistema, skirta 
visiems teisės aktams, kuriais derinamos 
gaminių prekybos sąlygos, kad šiuos teisės 
aktus iš dalies keičiant arba išdėstant nauja 
redakcija tai būtų daroma nuosekliai. Todėl 
Direktyva 97/23/EB turėtų būti pritaikyta 
prie to sprendimo;

(3) 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos sprendimu Nr. 768/2008/EB dėl 
bendrosios gaminių pardavimo sistemos ir 
panaikinančiu Sprendimą 93/465/EEB15

nustatomi sektorių teisės aktams skirti 
bendrieji principai ir orientacinės 
nuostatos, kad šiuos teisės aktus iš dalies 
keičiant arba išdėstant nauja redakcija tai 
būtų daroma nuosekliai. Todėl 
Direktyva 97/23/EB turėtų būti pritaikyta 
prie to sprendimo;

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) ši direktyva taikoma slėginei įrangai, 
kuri yra nauja Sąjungos rinkoje, kai ji 
pateikiama į rinką; kitaip tariant arba tai 
yra nauja Sąjungoje įsisteigusio 
gamintojo pagaminta slėginė įranga arba 
iš trečiosios šalies importuota nauja ar 
padėvėta slėginė įranga;

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 b konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3b) ši direktyva turėtų būti taikoma visų 
rūšių tiekimui, įskaitant nuotolinį 
pardavimą;

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) ekonominės veiklos vykdytojams už 
slėginės įrangos atitiktį šios direktyvos 
reikalavimams tenkanti atsakomybė turėtų 
būti nustatyta atsižvelgiant į atitinkamą jų 
vaidmenį tiekimo grandinėje, kad būtų 
užtikrintas aukštas visuomenės interesų, 
kaip antai sveikatos ir saugos, apsaugos 
lygis ir naudotojų apsauga, taip pat 
sąžininga konkurencija Sąjungos rinkoje;

(15) ekonominės veiklos vykdytojams už 
paprastųjų slėginių indų atitiktį šios 
direktyvos reikalavimams tenkanti 
atsakomybė turėtų būti nustatyta 
atsižvelgiant į atitinkamą jų vaidmenį 
tiekimo grandinėje, kad būtų užtikrintas 
aukštas visuomenės interesų, kaip antai 
žmonių sveikatos ir saugos, taip pat 
naminių gyvūnų ir nuosavybės apsaugos 
lygis, taip pat sąžininga konkurencija 
Sąjungos rinkoje;

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) tam, kad būtų pagerinti ekonominės 
veiklos vykdytojų, nacionalinių rinkos 
priežiūros institucijų ir vartotojų ryšiai, 
valstybės narės turėtų skatinti ekonominės 
veiklos vykdytojus papildomai be pašto 
adreso nurodyti interneto svetainės adresą;

(18) tam, kad būtų pagerinti ekonominės 
veiklos vykdytojų, rinkos priežiūros 
institucijų ir vartotojų ryšiai, valstybės 
narės turėtų skatinti ekonominės veiklos 
vykdytojus papildomai be pašto adreso
įtraukti interneto svetainės adresą;
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Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) būtina užtikrinti, kad iš trečiųjų šalių į 
Sąjungos rinką patenkanti slėginė įranga 
atitiktų šios direktyvos reikalavimus, 
pirmiausia, kad gamintojai būtų atlikę 
reikiamas tos įrangos atitikties įvertinimo 
procedūras. Todėl reikėtų nustatyti 
importuotojų prievolę pasirūpinti, kad jų 
rinkai pateikiama slėginė įranga atitiktų 
šios direktyvos reikalavimus ir kad jie 
nepateiktų rinkai tokios reikalavimų 
neatitinkančios arba pavojų keliančios 
slėginės įrangos. Taip pat reikėtų nustatyti 
importuotojų prievolę įsitikinti, ar buvo 
atliktos atitikties įvertinimo procedūros ir 
ar gamintojas paženklino slėginę įrangą ir 
parengė dokumentus, kad nacionalinės 
institucijos galėtų juos patikrinti;

(19) būtina užtikrinti, kad iš trečiųjų šalių į 
Sąjungos rinką patenkanti slėginė įranga 
atitiktų šios direktyvos reikalavimus, 
pirmiausia, kad gamintojai būtų atlikę 
reikiamas tos įrangos atitikties įvertinimo 
procedūras. Todėl reikėtų nustatyti 
importuotojų prievolę pasirūpinti, kad jų
rinkai pateikiama slėginė įranga atitiktų 
šios direktyvos reikalavimus ir kad jie 
nepateiktų rinkai tokios reikalavimų 
neatitinkančios arba pavojų keliančios 
slėginės įrangos. Taip pat reikėtų nustatyti 
importuotojų prievolę įsitikinti, ar buvo 
atliktos atitikties įvertinimo procedūros ir 
ar gamintojas paženklino slėginę įrangą ir 
parengė dokumentus, kad kompetentingos 
nacionalinės institucijos galėtų juos 
patikrinti;

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) kiekvienas importuotojas, 
pateikdamas slėginę įrangą rinkai, turėtų 
ant jos nurodyti savo pavadinimą ir pašto 
adresą, kuriuo būtų galima į jį kreiptis. 
Reikėtų numatyti išimtis tais atvejais, kai 
to negalima padaryti dėl slėginės įrangos 
dydžio ar pobūdžio. Išimtis turėtų būti 
taikoma ir tuo atveju, kai importuotojas 

(21) kiekvienas importuotojas, 
pateikdamas slėginę įrangą rinkai, turėtų 
ant jos nurodyti savo pavadinimą, 
registruotą prekės pavadinimą arba 
registruotą prekės ženklą ir pašto adresą, 
kuriuo būtų galima į jį kreiptis. Reikėtų 
numatyti išimtis tais atvejais, kai to 
negalima padaryti dėl slėginės įrangos 
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turėtų atidaryti pakuotę, kad galėtų ant 
įrangos nurodyti savo pavadinimą ir 
adresą;

dydžio ar pobūdžio. Išimtis turėtų būti 
taikoma ir tuo atveju, kai importuotojas 
turėtų atidaryti pakuotę, kad galėtų ant 
įrangos nurodyti savo pavadinimą ir 
adresą;

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) nereikalaujama, kad ekonominės 
veiklos vykdytojai, saugodami pagal šią 
direktyvą reikalaujamą informaciją, skirtą 
kitiems veiklos vykdytojams identifikuoti, 
atnaujintų tokią informaciją apie kitus 
ekonominės veiklos vykdytojus, kurie 
jiems patiekė slėginę įrangą arba kuriems 
jie patiekė slėginę įrangą;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. en

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) atsižvelgiant į pavojaus, kylančio 
naudojant slėginę įrangą, pobūdį ir tam, 
kad ekonominės veiklos vykdytojai galėtų 
įrodyti ir kad kompetentingos institucijos 
galėtų užtikrinti rinkai tiekiamos slėginės 
įrangos atitiktį esminiams saugos 
reikalavimams, būtina nustatyti atitikties 
įvertinimo procedūras. Nustatant šias 
procedūras reikėtų atsižvelgti į pavojų, kurį 
kelia slėginė įranga. Todėl kiekvienai 
slėginės įrangos kategorijai turėtų būti 

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)
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taikoma tinkama procedūra ar galimybė 
rinktis iš skirtingų lygiaverčio griežtumo 
procedūrų. Sprendime Nr. 768/2008/EB 
nustatyti atitikties įvertinimo procedūrų 
moduliai, apimantys nuo nuosaikiausios iki 
griežčiausios procedūros proporcingai 
galimam pavojaus ir reikiamam saugos 
lygiui. Siekiant užtikrinti, kad visuose 
sektoriuose procedūros būtų taikomos 
nuosekliai, ir siekiant išvengti ad hoc
variantų, atitikties įvertinimo procedūros 
turėtų būti pasirenkamos iš šių modulių. 
Tas procedūras reikia papildyti dėl slėginei 
įrangai būtino tikrinimo pobūdžio;

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) tam, kad būtų užtikrinta veiksminga 
prieiga prie informacijos rinkos priežiūros 
tikslais, informacija, kurios reikia, kad būtų 
galima nustatyti visus taikytinus Sąjungos 
aktus, turėtų būti pateikiama bendroje ES 
atitikties deklaracijoje;

(33) tam, kad būtų užtikrinta veiksminga 
prieiga prie informacijos rinkos priežiūros 
tikslais, informacija, kurios reikia, kad būtų 
galima nustatyti visus taikytinus Sąjungos 
aktus, turėtų būti pateikiama bendroje ES 
atitikties deklaracijoje. Siekiant sumažinti 
administracinę naštą ekonominės veiklos 
vykdytojams, ši bendra ES atitikties 
deklaracija gali būti byla, sudaryta iš 
atitinkamų atskirų atitikties deklaracijų;

Or. en

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33a) norint veiksmingai apsaugoti 
vartotojus, kitus naudotojus ir trečiąsias 
šalis, būtina tikrinti atitiktį atitinkamiems 
esminiams saugos reikalavimams;

Or. en

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
54 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(54) reikia numatyti pereinamojo 
laikotarpio nuostatas, kuriomis būtų
leidžiama rinkai tiekti ir pradėti 
eksploatuoti Direktyvą 97/23/EB 
atitinkančią slėginę įrangą;

(54) reikia numatyti pagrįstą pereinamojo 
laikotarpio tvarką, pagal kurią 
nereikalaujant atitikties tolesniems 
reikalavimams, kurie taikomi gaminiams,
būtų galima rinkai tiekti ir pradėti 
eksploatuoti slėginę įrangą, kuri rinkai jau 
pateikta pagal Direktyvą 97/23/EB prieš
pradedant taikyti nacionalines priemones, 
kuriomis ši direktyva perkeliama į 
nacionalinę teisę. Todėl platintojai turėtų 
galėti anksčiau nei nacionalinių 
priemonių, kuriomis ši direktyva
perkeliama į nacionalinę teisę, taikymo 
pradžios dieną, tiekti slėginę įrangą, kuri 
jau buvo pateikta rinkai, t. y. jos atsargas, 
jau esančias platinimo grandinėje;

Or. en

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
55 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(55) valstybės narės turėtų nustatyti (55) valstybės narės turėtų nustatyti 
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sankcijų už nacionalinių įstatymų, priimtų
pagal šią direktyvą, nuostatų pažeidimus
skyrimo taisykles ir užtikrinti šių taisyklių
įgyvendinimą. Šios sankcijos turi būti 
veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios;

sankcijų, taikomų pažeidus pagal šią 
direktyvą priimtas nacionalines nuostatas, 
skyrimo taisykles ir užtikrinti šių taisyklių
vykdymą. Skiriamos sankcijos turėtų būti 
veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios;

Or. en

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
57 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(57) prievolė perkelti šią direktyvą į 
nacionalinę teisę turėtų apsiriboti tomis 
nuostatomis, kurios iš esmės skiriasi nuo
Direktyvos 97/23/EB nuostatų. Prievolė 
perkelti nepakeistas nuostatas nustatoma 
Direktyva 97/23/EB,

(57) prievolė perkelti šią direktyvą į 
nacionalinę teisę turėtų apsiriboti tomis 
nuostatomis, kurios iš esmės pakeičiamos 
ankstesnės direktyvos nuostatos. Prievolė
perkelti nepakeistas nuostatas nustatoma
ankstesniąja direktyva,

Or. en

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šioje direktyvoje vartojamų terminų 
apibrėžtys:

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. en

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 24 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

24) akreditavimas – akreditavimas, kaip 
apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 765/2008 
2 straipsnio 10 dalyje;

24) akreditavimas – akreditavimas, kaip 
apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 765/2008 
2 straipsnio 10 punkte;

Or. en

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 25 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

25) nacionalinė akreditacijos įstaiga –
nacionalinė akreditacijos įstaiga, kaip 
apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 765/2008 2 
straipsnio 11 dalyje;

25) nacionalinė akreditacijos įstaiga –
nacionalinė akreditacijos įstaiga, kaip 
apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 765/2008 2 
straipsnio 11 punkte;

Or. en

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 28 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

28) susigrąžinimas – bet kokia priemonė, 
kuria siekiama, kad būtų grąžinta 
naudotojui jau pateikta slėginė įranga.

28) susigrąžinimas – bet kokia priemonė, 
kuria siekiama, kad jau pateikta slėginė 
įranga būtų grąžinta vartotojams arba 
kitiems naudotojams.

Or. en

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ši direktyva neriboja valstybių narių 
teisės nustatyti tokius reikalavimus, 
kuriuos jos laiko būtinais siekiant užtikrinti 
asmenų ir ypač darbuotojų saugą, kai jie 
naudoja slėginę įrangą, jeigu šiais 
reikalavimais nenumatomas slėginės 
įrangos modifikavimas šioje direktyvoje 
nenumatytu būdu.

2. Ši direktyva neriboja valstybių narių 
teisės nustatyti tokius reikalavimus, 
kuriuos jos laiko būtinais siekiant užtikrinti 
asmenų ir ypač darbuotojų saugą, kai jie 
naudoja slėginę įrangą ar agregatus, jeigu 
šiais reikalavimais nenumatomas slėginės 
įrangos ar agregatų modifikavimas šioje 
direktyvoje nenumatytu būdu.

Or. en

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali reikalauti I priedo 
3.3 ir 3.4 punktuose nurodytą informaciją, 
būtiną siekiant saugiai ir teisingai naudoti 
slėginę įrangą, pateikti oficialiąja (-
iosiomis) Sąjungos kalba (-omis), kurią (-
ias) gali nustatyti valstybė narė, kurioje 
įranga tiekiama naudotojui.

2. Valstybės narės gali reikalauti I priedo 
3.3 ir 3.4 punktuose nurodytą informaciją, 
būtiną siekiant saugiai ir teisingai naudoti 
slėginę įrangą, pateikti vartotojams, 
kitiems naudotojams ir rinkos priežiūros 
institucijoms lengvai suprantama kalba.

Or. en

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Gamintojai parengia 4 straipsnio 1 ir 2 
dalyse nurodytos slėginės įrangos II priede 
nurodytus techninius dokumentus ir atlieka
14 straipsnyje nurodytą atitikties 
įvertinimo procedūrą arba paveda ją 
atlikti.

2. Gamintojai parengia 4 straipsnio 1 ir 2 
dalyse nurodytos slėginės įrangos II priede 
nurodytus techninius dokumentus ir
paveda atlikti 14 straipsnyje nurodytą 
atitikties įvertinimo procedūrą.
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Or. en

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Gamintojai užtikrina, kad būtų taikomos 
reikiamos procedūros serijinės produkcijos 
atitikčiai išlaikyti. Deramai atsižvelgiama į 
slėginės įrangos projekto ar charakteristikų 
pakeitimus ir darniųjų standartų ar kitų 
techninių specifikacijų, kuriais remiantis 
deklaruojama slėginės įrangos atitiktis, 
pakeitimus.

4. Gamintojai užtikrina, kad būtų taikomos 
reikiamos procedūros serijinės produkcijos 
atitikčiai šiai direktyvai išlaikyti. Deramai 
atsižvelgiama į slėginės įrangos projekto ar 
charakteristikų pakeitimus ir darniųjų 
standartų ar kitų techninių specifikacijų, 
kuriais remiantis deklaruojama slėginės 
įrangos atitiktis, pakeitimus.

Or. en

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai to reikia atsižvelgiant į slėginės 
įrangos keliamą pavojų, gamintojai, 
siekdami apsaugoti vartotojų ir kitų 
naudotojų sveikatą ir užtikrinti jų saugą, 
tiria rinkai tiekiamos slėginės įrangos 
bandinius, nagrinėja ir, jei būtina, 
registruoja skundus ir informaciją apie 
reikalavimų neatitinkančią ir susigrąžintą 
slėginę įrangą, taip pat informuoja 
platintojus apie tokią stebėseną.

Kai to reikia atsižvelgiant į slėginės 
įrangos keliamą pavojų, gamintojai, 
siekdami apsaugoti vartotojų ir kitų 
naudotojų sveikatą ir užtikrinti jų saugą, 
kompetentingos institucijos tinkamai 
pagrįstu prašymu tiria rinkai tiekiamos 
slėginės įrangos bandinius, nagrinėja ir, jei 
būtina, registruoja skundus ir informaciją 
apie reikalavimų neatitinkančią ir 
susigrąžintą slėginę įrangą, taip pat 
informuoja platintojus apie tokią stebėseną.

Or. en
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Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Gamintojai užtikrina, kad ant jų slėginės 
įrangos būtų nurodytas tipo, partijos ar 
serijos numeris arba kita informacija, 
leidžianti nustatyti jos tapatumą, arba, jeigu 
dėl slėginės įrangos dydžio ar pobūdžio to 
neįmanoma padaryti, užtikrina, kad 
reikiama informacija būtų nurodyta ant 
pakuotės ar įrangos lydimajame 
dokumente.

5. Gamintojai užtikrina, kad ant slėginės 
įrangos, kurią jie pateikė rinkai, būtų 
nurodytas tipo, partijos ar serijos numeris 
arba kita informacija, leidžianti nustatyti 
jos tapatumą, arba, jeigu dėl slėginės 
įrangos dydžio ar pobūdžio to neįmanoma 
padaryti, užtikrina, kad reikiama 
informacija būtų nurodyta ant pakuotės ar 
įrangos lydimajame dokumente.

Or. en

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Gamintojai ant slėginės įrangos arba, 
jeigu to neįmanoma padaryti, ant pakuotės 
arba slėginės įrangos lydimajame 
dokumente nurodo savo pavadinimą, 
registruotą prekės pavadinimą arba 
registruotą prekės ženklą, pašto adresą ir,
jei yra, interneto svetainės adresą, kuriuo 
su jais galima susisiekti. Turi būti 
nurodytas vienas adresas, kuriuo galima 
susisiekti su gamintoju.

6. Gamintojai ant slėginės įrangos arba, 
jeigu to neįmanoma padaryti, ant pakuotės 
arba slėginės įrangos lydimajame 
dokumente nurodo savo pavadinimą, 
registruotą prekės pavadinimą arba 
registruotą prekės ženklą ir pašto adresą, 
kuriuo su jais galima susisiekti.
Nurodomas vienas adresas, kuriuo galima 
susisiekti su gamintoju. Kontaktiniai
duomenys pateikiami vartotojams, kitiems 
naudotojams ir rinkos priežiūros 
institucijoms lengvai suprantama kalba.

Or. en
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Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įgaliotasis atstovas negali būti įgaliojamas 
vykdyti 6 straipsnio 1 dalyje nustatytas 
prievoles ir rengti techninius dokumentus.

Įgaliotasis atstovas negali būti įgaliojamas
vykdyti 6 straipsnio 1 dalyje nustatytų 
prievolių ir 6 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
prievolės rengti techninius dokumentus.

Or. en

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prieš tiekdami rinkai 4 straipsnio 1 ir 2 
dalyse nurodytą slėginę įrangą, platintojai 
patikrina, ar slėginė įranga pažymėta CE 
ženklu, ar prie jos pagal I priedo 3.3 ir 3.4 
punktus pridėti reikiami valstybės narės, 
kurioje slėginė įranga bus tiekiama rinkai, 
vartotojams ir kitiems galutiniams 
naudotojams lengvai suprantama kalba 
parengti dokumentai, instrukcijos ir saugos 
informacija, ir ar gamintojas bei 
importuotojas įvykdė 6 straipsnio 5 ir 6 
dalyse bei 8 straipsnio 3 dalyje nustatytus 
reikalavimus.

2. Prieš tiekdami rinkai 4 straipsnio 1 ir 2 
dalyse nurodytą slėginę įrangą, platintojai 
patikrina, ar slėginė įranga pažymėta CE 
ženklu, ar prie jos pagal I priedo 3.3 ir 3.4 
punktus pridėti reikiami valstybės narės, 
kurioje slėginė įranga bus tiekiama rinkai, 
vartotojams ir kitiems galutiniams 
naudotojams lengvai suprantama kalba 
parengti dokumentai, instrukcijos ir saugos 
informacija, ir ar gamintojas bei 
importuotojas įvykdė atitinkamai 6 
straipsnio 5 ir 6 dalyse bei 8 straipsnio 3 
dalyje nustatytus reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prieš tiekdami rinkai 4 straipsnio 3 dalyje Prieš tiekdami rinkai 4 straipsnio 3 dalyje 
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nurodytą slėginę įrangą, platintojai 
patikrina, ar prie jos pridėtos tinkamos 
valstybės narės, kurioje slėginė įranga bus 
tiekiama rinkai, vartotojams ir kitiems 
galutiniams naudotojams lengvai 
suprantama kalba parengtos instrukcijos ir 
ar gamintojas bei importuotojas įvykdė 6 
straipsnio 5 ir 6 dalyse bei 8 straipsnio 3 
dalyje nustatytus reikalavimus.

nurodytą slėginę įrangą, platintojai 
patikrina, ar prie jos pridėtos tinkamos 
valstybės narės, kurioje slėginė įranga bus 
tiekiama rinkai, vartotojams ir kitiems 
galutiniams naudotojams lengvai 
suprantama kalba parengtos instrukcijos ir 
ar gamintojas bei importuotojas įvykdė 
atitinkamai 6 straipsnio 5 ir 6 dalyse bei 8 
straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Platintojai, manantys arba turintys 
pagrindo manyti, kad jų rinkai patiekta 
slėginė įranga neatitinka šios direktyvos, 
pasirūpina, kad būtų imtasi būtinų 
taisomųjų priemonių tos įrangos atitikčiai 
užtikrinti, ją pašalinti arba susigrąžinti, jei 
tikslinga. Be to, jei slėginė įranga kelia 
pavojų, platintojai nedelsdami tai praneša 
valstybių narių, kurių rinkai jie tiekė tokią 
įrangą, kompetentingoms nacionalinėms 
institucijoms, pateikdami išsamią 
informaciją, visų pirma apie neatitiktį ir 
apie visas taisomąsias priemones, kurių 
buvo imtasi.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. en

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Su atitikties vertinimu susiję įrašai ir 8. Su atitikties vertinimu susiję įrašai ir 
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korespondencija yra rengiami oficialiąja (-
iosiomis) Sąjungos kalba (-mis), kurią (-
ias gali nustatyti valstybė narė, kurios 
teritorijoje yra įsisteigusi už šios 
procedūros atlikimą atsakinga įstaiga, 
arba tai įstaigai priimtina kalba.

korespondencija yra rengiami vartotojams, 
kitiems naudotojams ir rinkos priežiūros 
institucijoms lengvai suprantama kalba.

Or. en

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu slėginei įrangai taikomi keli 
Sąjungos aktai, pagal kuriuos turi būti 
parengta atitikties deklaracija, parengiama 
visiems tokiems Sąjungos aktams bendra 
ES atitikties deklaracija. Tokioje 
deklaracijoje nurodomi susiję aktai ir jų 
paskelbimo nuorodos.

3. Jeigu slėginei įrangai taikomi keli 
Sąjungos aktai, pagal kuriuos turi būti 
parengta atitikties deklaracija, parengiama 
visiems tokiems Sąjungos aktams bendra 
ES atitikties deklaracija. Tokioje 
deklaracijoje nurodomi susiję Sąjungos
aktai ir jų paskelbimo nuorodos.

Or. en

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Valstybės narės pasitelkia esamas 
priemones siekdamos užtikrinti, kad būtų 
teisingai taikoma ženklinimą „CE“ ženklu 
reglamentuojanti tvarka, ir imasi tinkamų 
veiksmų, jei tas ženklinimas naudojamas 
netinkamai.

Or. en
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Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Atitikties vertinimo įstaiga turi būti 
įsteigta pagal nacionalinę teisę ir turėti 
teisinį subjektiškumą.

2. Atitikties vertinimo įstaiga turi būti 
įsteigta pagal valstybės narės nacionalinę 
teisę ir turėti teisinį subjektiškumą.

Or. en

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 6 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įstaiga turi priemones, būtinas su atitikties 
vertinimo veikla susijusioms techninėms ir 
administracinėms užduotims tinkamai 
atlikti, ir galimybę naudotis visa reikiama 
įranga ar priemonėmis.

Atitikties vertinimo įstaiga turi priemonių, 
būtinų su atitikties vertinimo veikla 
susijusioms techninėms ir 
administracinėms užduotims tinkamai 
atlikti, ir galimybę naudotis visa reikiama 
įranga ar priemonėmis.

Or. en

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 7 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Už atitikties vertinimo veiklos vykdymą 
atsakingi darbuotojai:

7. Už atitikties vertinimo užduočių
vykdymą atsakingi darbuotojai:

Or. en
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Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 8 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Užtikrinamas atitikties vertinimo įstaigų, 
jų aukščiausio lygio vadovų ir vertinimą 
atliekančių darbuotojų nešališkumas.

8. Užtikrinamas atitikties vertinimo įstaigų, 
jų aukščiausio lygio vadovų ir už atitikties 
vertinimo užduočių atlikimą atsakingų
darbuotojų nešališkumas.

Or. en

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 8 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atitikties vertinimo įstaigos aukščiausio 
lygio vadovų ir vertinimą atliekančių
darbuotojų atlyginimas nepriklauso nuo 
atliktų įvertinimų skaičiaus ar rezultatų.

Atitikties vertinimo įstaigos aukščiausio 
lygio vadovų ir už atitikties vertinimo 
užduočių atlikimą atsakingų darbuotojų 
atlyginimas nepriklauso nuo atliktų 
vertinimų skaičiaus ar rezultatų.

Or. en

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 11 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11. Atitikties vertinimo įstaigos dalyvauja 
atitinkamoje standartizacijos veikloje ir 
paskelbtųjų įstaigų koordinavimo grupės, 
sudarytos pagal atitinkamus derinamuosius 
Sąjungos teisės aktus, veikloje arba 
užtikrina, kad vertinimą atliekantys jų
darbuotojai būtų apie šią veiklą informuoti 
ir kad šios grupės priimtus administracinius 
sprendimus ir parengtus dokumentus 

11. Atitikties vertinimo įstaigos dalyvauja 
atitinkamoje standartizacijos veikloje ir 
paskelbtųjų įstaigų koordinavimo grupės, 
sudarytos pagal atitinkamus derinamuosius 
Sąjungos teisės aktus, veikloje arba 
užtikrina, kad už atitikties vertinimo 
užduočių atlikimą atsakingi darbuotojai 
būtų apie šią veiklą informuoti ir kad šios 
grupės priimtus administracinius 
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taikytų kaip bendrąsias gaires. sprendimus ir parengtus dokumentus 
taikytų kaip bendrąsias gaires.

Or. en

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atitikties prielaida Paskelbtųjų įstaigų atitikties prielaida

Or. en

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prie prašymo pridedamas atitikties 
vertinimo veiklos, atitikties vertinimo 
modulio ar modulių ir slėginės įrangos, 
kurią 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 arba 25 
straipsnyje nustatytus reikalavimus.

2. Prie prašymo būti paskelbtąja įstaiga
pridedamas atitikties vertinimo veiklos, 
atitikties vertinimo modulio ar modulių ir 
slėginės įrangos, kurią 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 arba 25 
straipsnyje nustatytus reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija viešai paskelbia pagal šią 
direktyvą paskelbtų įstaigų sąrašą ir nurodo 
joms suteiktus identifikacinius numerius ir 
veiklą, kuriai atlikti jos yra paskelbtos.

2. Komisija viešai paskelbia pagal šią 
direktyvą paskelbtų įstaigų sąrašą ir nurodo 
joms priskirtus identifikacinius numerius 
bei veiklą, kuriai atlikti apie jas yra 
pranešta.

Or. en

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija užtikrina, kad tas sąrašas būtų 
nuolat atnaujinamas.

Komisija užtikrina, kad sąrašas būtų nuolat 
atnaujinamas.

Or. en

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisijos prašymu skelbiančioji 
valstybė narė pateikia Komisijai visą 
informaciją, susijusią su atitinkamos 
įstaigos paskelbimo pagrindu arba 
kompetencijos išlaikymu.

2. Komisijos prašymu skelbiančioji 
valstybė narė pateikia Komisijai visą 
informaciją, susijusią su atitinkamos 
paskelbtosios įstaigos paskelbimo pagrindu 
arba kompetencijos išlaikymu.

Or. en

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 straipsnio 3 dalis



PE519.690v02-00 24/31 PR\1006248LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu atitikties vertinimo įstaiga nustato, 
kad gamintojas neįvykdė I priede arba 
atitinkamuose darniuosiuose standartuose 
nustatytų esminių saugos reikalavimų, ji 
reikalauja, kad tas gamintojas imtųsi 
reikiamų taisomųjų priemonių, ir 
neišduoda atitikties sertifikato.

3. Jeigu paskelbtoji įstaiga nustato, kad 
gamintojas neįvykdė I priede arba 
atitinkamuose darniuosiuose standartuose 
arba techninėse specifikacijose nustatytų 
esminių saugos reikalavimų, ji reikalauja, 
kad tas gamintojas imtųsi reikiamų 
taisomųjų priemonių, ir neišduoda atitikties 
sertifikato.

Or. en

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) bet kokias aplinkybes, turinčias įtakos 
paskelbimo taikymo sričiai ir sąlygoms.

b) bet kokias aplinkybes, turinčias įtakos 
paskelbimo taikymo sričiai ar sąlygoms;

Or. en

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priedų keitimas Deleguotieji įgaliojimai

Or. en

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 41 
straipsnį priimti deleguotuosius aktus dėl 
slėginės įrangos klasifikacijos pakeitimo 
visais atvejais, kai, kaip ji mano:

Siekiant atsižvelgti į techninę pažangą 
slėginės įrangos technologijų srityje,
Komisijai pagal 41 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl 
slėginės įrangos klasifikacijos pakeitimo, 
kad:

Or. en

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 4 straipsnio 3 dalyje nurodytam slėginės 
įrangos gaminiui ar slėginės 
įrangos vienetų grupei turėtų būti taikomi 
4 straipsnio 1 dalyje išdėstyti reikalavimai;

a) 4 straipsnio 3 dalyje nurodytam slėginės 
įrangos gaminiui ar slėginės 
įrangos vienetų grupei būtų taikomi 4 
straipsnio 1 dalyje išdėstyti reikalavimai;

Or. en

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 4 straipsnio 3 dalyje nurodytam 
agregatui arba agregatų grupei turėtų būti
taikomi 4 straipsnio 2 dalyje išdėstyti 
reikalavimai;

b) 4 straipsnio 3 dalyje nurodytam 
agregatui arba agregatų grupei būtų
taikomi 4 straipsnio 2 dalyje išdėstyti 
reikalavimai; arba

Or. en
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Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) slėginės įrangos vienetas arba slėginės 
įrangos vienetų grupė, nukrypstant nuo II 
priede išdėstytų reikalavimų, turėtų būti
priskiriami kitai kategorijai.

c) slėginės įrangos vienetas arba slėginės 
įrangos vienetų grupė, nukrypstant nuo II 
priede išdėstytų reikalavimų, būtų
priskiriami kitai kategorijai.

Or. en

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl direktyvos
44 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės ne vėliau kaip 2015 m. 
kovo 1 d. priima ir paskelbia įstatymus ir 
kitus teisės aktus, kuriais įgyvendinamos 2 
straipsnio 15–31 dalys, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 17 ir 18 straipsniai, 19 straipsnio 3–5
dalys, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 43 
straipsniai ir III ir IV priedai. Jos 
nedelsdamos pateikia Komisijai tų 
priemonių tekstą.

1. Valstybės narės iki 2015 m. kovo 1 d. 
priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės 
aktus, kuriais įgyvendinamos 2 straipsnio 
15–31 dalys, 6–12, 17 ir 18 straipsniai, 19 
straipsnio 3, 4 ir 5 dalys, 20–38 straipsniai, 
42, 43 straipsniai ir III ir IV priedai. Jos 
nedelsdamos pateikia tų priemonių tekstą 
Komisijai.

Or. en

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl direktyvos
IV priedo antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ES ATITIKTIES DEKLARACIJA ES ATITIKTIES DEKLARACIJA 
(Nr. XXXX)1

_________________
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1 Gamintojas gali pasirinkti, ar atitikties 
deklaracijai suteikti numerį.

Or. en

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl direktyvos
IV priedo 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nr. ... (slėginės įrangos unikalus 
identifikacinis numeris):

Išbraukta.

Or. en
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PRIEDAS. EUROPOS PARLAMENTO, TARYBOS IR KOMISIJOS TEISĖS 
TARNYBŲ KONSULTACINĖS DARBO GRUPĖS NUOMONĖ

TEISĖS TARNYBŲ
KONSULTACINĖ DARBO GRUPĖ

... m. ... ... d., Briuselis

NUOMONĖ

PATEIKTA EUROPOS PARLAMENTUI
TARYBAI
KOMISIJAI

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl valstybių narių įstatymų, 
susijusių slėginės įrangos tiekimu rinkai, suderinimo (nauja redakcija)
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AIŠKINAMOJI DALIS

Bendroji informacija

Šiuo pranešimu teikiami Europos Komisijos pasiūlymo, kuriuo nauja redakcija išdėstoma 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su slėginės 
įrangos tiekimu rinkai, suderinimo, pakeitimai.

Komisija pristatė šį nauja redakcija išdėstytą pasiūlymą 2013 m. birželio mėn. pagal 2008 m. 
patvirtintą naujosios teisės aktų sistemos (NTAS) įgyvendinimo programą kaip prekes 
reglamentuojančių dokumentų rinkinį, į kurį įeina papildomosios priemonės, 
Sprendimas 768/2008 dėl bendrosios gaminių pardavimo sistemos, panaikinantis 
Sprendimą 93/465/EEB, ir Reglamentas 765/2008, nustatantis su gaminių prekyba susijusius 
akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 339/93.

Esamoje Direktyvoje 97/23/EB nustatomi esminiai saugos reikalavimai, kuriuos turi atitikti 
slėginė įranga ir agregatai, kad galėtų būti tiekiami ES rinkai.

Naujoji teisės aktų sistema patvirtinta siekiant pašalinti esamų derinamųjų Sąjungos teisės 
aktų trūkumus, kad būtų užbaigtas bendrosios rinkos kūrimas, užtikrinta sąžininga 
konkurencija ir gaminių saugumas. Dėl nenuoseklaus esamų derinamųjų Sąjungos nuostatų 
įgyvendinimo ir vykdymo valstybėse narėse ir sudėtingo reglamentavimo ekonominės veiklos 
vykdytojams ir valdžios institucijoms vis sunkiau teisingai interpretuoti ir taikyti teisės aktus 
ir dėl to susidaro nevienodos rinkos sąlygos bei rinkai pateikiami nesaugūs gaminiai. Prekes 
reglamentuojančių aktų rinkinys sudaro bendrą sistemą, pagal kurią supaprastinami gaminius 
reglamentuojantys teisės aktai siekiant, kad jie būtų vienodesni ir suprantamesni tiek 
ekonominės veiklos vykdytojams, tiek rinkos priežiūros institucijoms.  

Vis dėlto NTAS sprendimo nuostatos tiesiogiai netaikomos. Kad visuose ūkinės veiklos 
sektoriuose, kuriems taikomi derinamieji Sąjungos teisės aktai, būtų galima pasinaudoti 
NTAS, būtina NTAS sprendimo nuostatas įtraukti į galiojančius gaminius reglamentuojančius 
teisės aktus.

Ši direktyva buvo atskirta nuo derinamųjų teisės aktų rinkinio, pristatyto 2011 m. lapkričio 
mėn., nes skirtingai nuo kitų devynių direktyvų, šis nauja redakcija išdėstytas pasiūlymas 
derinamas su kitu ES teisės aktu, t. y. 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo 
ir pakavimo (KŽP reglamentas).

Šios direktyvos nuostatų pakeitimai yra susiję su apibrėžtimis, ekonominės veiklos vykdytojų 
prievolėmis (t. y. atitikties deklaracijomis), darniaisiais standartais suteikiamomis atitikties 
prielaidomis, ženklu CE, atitikties vertinimo įstaigomis, rinkos priežiūra, apsaugos sąlygos 
procedūromis, slėginės įrangos klasifikacija, komitologija ir deleguotaisiais aktais.

Pasiūlymu siekiama vien tik suderinti direktyvos nuostatas su horizontaliosiomis Sprendimo 
Nr. 768/2008/EB ir KŽP reglamento nuostatomis, taip pat su naująja Lisabonos sutarties 
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terminija, įskaitant naujas komitologijos taisykles.

Procedūra

Kad ši direktyva būtų priderinta prie NTAS sprendimo ir KŽP reglamento, būtina iš esmės 
pakeisti keletą jos nuostatų. Pagal 2001 m. lapkričio 28 d. Tarpinstitucinį susitarimą buvo 
pasirinktas išdėstymo nauja redakcija metodas.

Pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 87 straipsnį už teisės klausimus atsakingas 
komitetas išnagrinės pasiūlymą, remdamasis konsultacinės darbo grupės (ją sudaro EP, 
Tarybos ir Komisijos teisės tarnybos) pranešimais, ir nuspręs, ar be pasiūlyme pateiktų arba 
konsultacinės darbo grupės nustatytų pakeitimų nėra kitų esminių pakeitimų.

Pranešėjos pozicija

Pranešėja šį derinimą laiko derinamųjų teisės aktų rinkinio tąsa ir mano, kad tai yra naujas 
žingsnis siekiant baigti kurti ES bendrąją rinką.

Naująja teisės aktų sistema sukuriama supaprastinta norminė aplinka gaminiams ir sudaromos 
sąlygos nuosekliau įgyvendinti technines normas – tai padės pagerinti bendrosios rinkos 
veikimą, užtikrinant vienodą požiūrį į reikalavimų neatitinkančius gaminius ir ekonominės 
veiklos vykdytojus, taip pat vienodą paskelbtųjų įstaigų vertinimą visoje ES rinkoje. 

Pranešėja mano, kad derinimas su NTAS padidins ir gamintojų, ir vartotojų pasitikėjimą, nes 
bus aiškiau apibrėžtos ekonominės veiklos vykdytojų prievolės ir valstybėms narėms bus 
suteikta veiksmingesnių priemonių, skirtų rinkos priežiūrai vykdyti –dėl to rinkoje sumažės 
reikalavimų neatitinkančių ir nesaugių gaminių. 

Pranešėja taip pat palankiai vertina derinimą su KŽP reglamentu, kuriuo Sąjungoje 
įgyvendinama pasaulinė suderintoji cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistema, 
tarptautiniu mastu priimta Jungtinių Tautų struktūroje.

Pranešėja pritaria Komisijos bendram ketinimui vien tik suderinti nuostatas ir todėl jos 
pateikti Komisijos pasiūlymo pakeitimai yra susiję tik su pokyčiais, atspindinčiais Tarybos ir 
Parlamento pasiektą susitarimą dėl kitų devynių direktyvų ir nepaminėtais pasiūlyme. 
Pakeitimais siekiama:

 labiau suderinti direktyvą su NTAS ir užtikrinti teisinį tikrumą: kaip sutarta 
derinamųjų teisės aktų rinkinyje, pranešėja mano, kad svarbu iš naujo pateikti keletą 
pasiūlytos direktyvos pakeitimų, kad terminai būtų labiau suderinti su terminais, 
vartojamais Sprendime Nr. 768/2008/EC, ir būtų pašalinti teksto neatitikimai, nes 
priešingu atveju dėl to atsirastų teisinis netikrumas. Taip pat svarbu įtraukti 
paaiškinimą dėl gaminių, kurie teisėtai pateikti rinkai laikantis dabartinės direktyvos, 
kol dar netaikoma naujoji direktyva, tačiau vis dar yra sandėlyje, teisinės padėties. 
Reikėtų pabrėžti, kad ES teisės aktai negalioja atgaline data, ir turėtų būti paaiškinta, 
kad šie gaminiai gali būti tiekiami rinkai ir po naujosios direktyvos įsigaliojimo 
dienos;
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 sumažinti administracinius suvaržymus: pranešėja pritaria NTAS numatytų 
procedūrų supaprastinimui ir modernizavimui, bet kartu norėtų pabrėžti, kad būtinas 
lankstumas dėl kai kurių pagal naująją sistemą sukurtų prievolių, kaip pripažįstama 
galutiniame susitarime dėl derinamųjų teisės aktų rinkinio. Todėl iš naujo įtraukta 
nuostatos dėl bendros atitikties deklaracijos išimtis. Ja siekiama išspręsti atvejus, kai 
taikant prievolę pateikti vieną bendrą dokumentą kyla tam tikrų problemų dėl jo 
sudėtingumo arba apimties. Turėtų būti įmanoma visas susijusias atitikties deklaracijas 
pateikti atskirai. Be to, gamintojas turėtų galėti pasirinkti, ar atitikties deklaracijai 
suteikti numerį;

 paaiškinti teisinę sistemą, taikomą nuotoliniam pardavimui ir numatyti ženklo CE 
apsaugą: pranešėja vėl įtraukė pakeitimą, kuriuo norėtų užtikrinti, kad direktyva būtų 
taikoma visų rūšių pardavimui, įskaitant nuotolinį pardavimą. Galiausiai pranešėja 
pabrėžia, kad valstybės narės turėtų imtis atitinkamų veiksmų kovodamos su 
netinkamu ženklo CE naudojimu.


