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EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2014/35/ES
(2014. gada 26. februāris)
par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz tādu elektroiekārtu pieejamību tirgū, kas
paredzētas lietošanai noteiktās sprieguma robežās
(pārstrādāta versija)
(Dokuments attiecas uz EEZ)

vienotu sistēmu (5) ir noteikti kopēji principi un atsauces
noteikumi, kurus paredzēts piemērot saistībā ar nozaru
tiesību aktiem, lai nodrošinātu saskaņotu pamatu minēto
tiesību aktu pārskatīšanai vai pārstrādāšanai. Tādēļ Direk
tīva 2006/95/EK būtu jāpielāgo minētajam lēmumam.

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši
tā 114. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

(4)

Šī direktīva attiecas uz elektroiekārtām, kuras paredzētas
lietošanai noteiktās sprieguma robežās un kuras ir jaunas
Savienības tirgū brīdī, kad tās tiek laistas tirgū; tas
nozīmē, ka tās ir vai nu jaunas elektroiekārtas, ko izga
tavojis ražotājs, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā, vai
arī jaunas vai lietotas elektroiekārtas, kas importētas no
trešās valsts.

(5)

Šī direktīva būtu jāpiemēro visa veida piegādei, tostarp
tālpārdošanai.

(6)

Lai nodrošinātu augstu sabiedrības interešu aizsardzības
līmeni, piemēram, cilvēku un mājdzīvnieku veselību un
drošību un īpašuma drošību, kā arī lai garantētu taisnīgu
konkurenci Savienības tirgū, uzņēmējiem vajadzētu būt
atbildīgiem par elektroiekārtu atbilstību šai direktīvai,
ņemot vērā viņu attiecīgos uzdevumus piegādes ķēdē.

(7)

Visiem uzņēmējiem, kas veido piegādes un izplatīšanas
ķēdi, būtu jāveic atbilstīgi pasākumi, lai nodrošinātu, ka
tirgū tiek darītas pieejamas tikai tādas elektroiekārtas, kas
atbilst šai direktīvai. Jāparedz skaidra un samērīga pienā
kumu sadale atbilstīgi katra uzņēmēja uzdevumiem
piegādes un izplatīšanas ķēdē.

(8)

Lai atvieglotu uzņēmēju, tirgus uzraudzības iestāžu un
patērētāju saziņu, dalībvalstīm būtu jāmudina uzņēmēji
papildus pasta adresei norādīt arī tīmekļa vietnes adresi.

(9)

Tā kā ražotājs sīki pārzina konstruēšanas un ražošanas
procesu, viņš var vislabāk veikt atbilstības novērtēšanas
procedūru. Tādēļ atbilstības novērtēšanai arī turpmāk
vajadzētu būt vienīgi ražotāja pienākumam. Šajā direktīvā
nav paredzēta tāda atbilstības novērtēšanas procedūra,
kam būtu nepieciešama pilnvarotās iestādes iejaukšanās.

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzi
numu (1),

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (2),

tā kā:

(1)

(2)

(3)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2006/95/EK
(2006. gada 12. decembris) par dalībvalstu tiesību aktu
saskaņošanu attiecībā uz elektroiekārtām, kas paredzētas
lietošanai noteiktās sprieguma robežās (3), ir jāizdara
vairāki grozījumi. Skaidrības labad minētā direktīva
būtu jāpārstrādā.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK)
Nr. 765/2008 (2008. gada 9. jūlijs), ar ko nosaka akre
ditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz
produktu tirdzniecību (4), nosaka atbilstības novērtēšanas
struktūru akreditācijas noteikumus, paredz tirgus uzrau
dzības sistēmu produktiem un sistēmu trešo valstu
produktu kontrolei, kā arī nosaka vispārīgus principus
attiecībā uz CE zīmi.

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumā Nr. 768/
2008/EK (2008. gada 9. jūlijs) par produktu tirdzniecības

(1) OV C 181, 21.6.2012., 105. lpp.
(2) Eiropas Parlamenta 2014. gada 5. februāra nostāja (Oficiālajā Vēstnesī
vēl nav publicēta) un Padomes 2014. gada 20. februāra lēmums.
(3) OV L 374, 27.12.2006., 10. lpp. Ar Direktīvu 2006/95/EK tiek
kodificēta Padomes Direktīva 73/23/EEK (1973. gada 19. februāris)
par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz elektroiekārtām,
kas paredzētas lietošanai noteiktās sprieguma robežās (OV L 77,
26.3.1973., 29. lpp.).
(4) OV L 218, 13.8.2008., 30. lpp.

(5) OV L 218, 13.8.2008., 82. lpp.

L 96/358

(10)

(11)

(12)

(13)
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Jānodrošina, lai elektroiekārtas no trešām valstīm, kuras
nokļūst Savienības tirgū, atbilstu šai direktīvai un jo īpaši
lai ražotāji šīm elektroiekārtām būtu veikuši pienācīgas
atbilstības novērtēšanas procedūras. Tādēļ būtu jāparedz,
ka importētājiem ir jāpārliecinās, vai elektroiekārtas, ko
viņi laiž tirgū, atbilst šīs direktīvas prasībām, un ka tie
nelaiž tirgū elektroiekārtas, kuras šādām prasībām neat
bilst vai kuras rada apdraudējumu. Būtu arī jāparedz, ka
importētājiem ir jāpārliecinās, ka ir veiktas atbilstības
novērtēšanas procedūras un ka elektroiekārtu marķējums
un ražotāju sagatavotā dokumentācija ir pieejama
kompetentajām valsts iestādēm pārbaudes veikšanai.

Laižot elektroiekārtas tirgū, katram importētājam uz elek
troiekārtām būtu jānorāda savs nosaukums, reģistrētais
komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un pasta
adrese saziņai. Gadījumos, kad elektroiekārtas izmērs
vai raksturs to neatļauj, būtu jāparedz izņēmumi. Tas
ietver gadījumus, kad importētājam būtu jāatver iepako
jums, lai uz elektroiekārtas norādītu savu nosaukumu un
adresi.

Izplatītājs dara elektroiekārtu pieejamu tirgū pēc tam, kad
ražotājs vai importētājs ir to laidis tirgū, un izplatītājam
būtu jārīkojas pietiekami piesardzīgi, lai nodrošinātu, ka
viņa apiešanās ar elektroiekārtu nelabvēlīgi neietekmē
elektroiekārtas atbilstību.

Ikviens uzņēmējs, kurš vai nu laiž tirgū kādu elektroie
kārtu ar savu nosaukumu vai preču zīmi, vai izmaina
elektroiekārtu tā, ka izmaiņas varētu ietekmēt atbilstību
šai direktīvai, būtu jāuzskata par ražotāju, un viņam būtu
jāuzņemas ražotāja pienākumi.

(14)

Izplatītāji un importētāji ir cieši saistīti ar tirgu, tāpēc
tiem būtu jāiesaistās tirgus uzraudzības uzdevumos, ko
veic kompetentās valsts iestādes, un tiem vajadzētu būt
sagatavotiem aktīvai rīcībai, lai sniegtu kompetentajām
iestādēm visu vajadzīgo informāciju par attiecīgo elek
troiekārtu.

(15)

Nodrošinot elektroiekārtu izsekojamību visā piegādes
ķēdē, tirgus uzraudzība kļūst vienkāršāka un efektīvāka.
Efektīva izsekojamības sistēma atvieglina tirgus uzrau
dzības iestāžu uzdevumu atrast uzņēmējus, kas neatbil
stīgas elektroiekārtas darījuši pieejamas tirgū. Glabājot
informāciju, kas šajā direktīvā prasīta citu uzņēmēju iden
tifikācijai, nevajadzētu prasīt, lai uzņēmēji šādu informā
ciju atjaunina par citiem uzņēmējiem, kuri tiem ir piegā
dājuši elektroiekārtas vai kuriem tie ir piegādājuši elek
troiekārtas.
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(16)

Šajā direktīvā būtu jāparedz noteikt vienīgi drošuma
mērķus. Lai varētu vieglāk novērtēt atbilstību minētajiem
mērķiem, jāparedz pieņēmums par to elektroiekārtu atbil
stību, kas atbilst saskaņotajiem standartiem, kuri pieņemti
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES)
Nr. 1025/2012 (2012. gada 25. oktobris) par Eiropas
standartizāciju (1), ar mērķi formulēt sīki izstrādātas
minēto mērķu tehniskās specifikācijas.

(17)

Regulā (ES) Nr. 1025/2012 paredzēta procedūra iebil
dumu izteikšanai pret saskaņotajiem standartiem, ja
minētie standarti tikai daļēji atbilst šajā direktīvā noteik
tajiem drošuma mērķiem.

(18)

Saskaņotajos standartos, kas attiecas uz šo direktīvu, būtu
arī jāņem vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Konven
cija par personu ar invaliditāti tiesībām (2).

(19)

Lai panāktu tādu elektroiekārtu brīvu apriti, attiecībā uz
kurām nav saskaņotu standartu, būtu jāizmanto tie starp
tautisko standartu drošuma noteikumi, kurus izstrādājusi
Starptautiskā Elektrotehnikas komisija, vai kuri izstrādāti,
piemērojot valsts standartus.

(20)

Lai uzņēmēji varētu pierādīt un kompetentās iestādes
nodrošināt, ka elektroiekārtas, kas ir darītas pieejamas
tirgū, atbilst drošuma mērķiem, jāparedz atbilstības
novērtēšanas procedūras. Lēmumā Nr. 768/2008/EK
paredzēti atbilstības novērtēšanas procedūru moduļi, kas
ietver procedūras pieaugošā stingrības pakāpē, kuras ir
proporcionālas apdraudējuma līmenim un nepiecieša
majam drošuma līmenim. Lai nodrošinātu saskaņotību
starp nozarēm un izvairītos no ad hoc gadījumiem, atbil
stības novērtēšanas procedūras būtu jāizvēlas no minēta
jiem moduļiem.

(21)

Ražotājiem būtu jāsagatavo ES atbilstības deklarācija, kur
sniedz saskaņā ar šo direktīvu prasīto informāciju par
elektroiekārtu atbilstību šai direktīvai un citiem attiecī
giem Savienības saskaņošanas tiesību aktiem.

(1) OV L 316, 14.11.2012., 12. lpp.
(2) Apstiprināta ar Padomes Lēmumu 2010/48/EK (2009. gada
26. novembris) par to, lai Eiropas Kopiena noslēgtu Apvienoto
Nāciju Organizācijas Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām
(OV L 23, 27.1.2010., 35. lpp.).
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(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)
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Lai nodrošinātu efektīvu piekļuvi informācijai tirgus
uzraudzības nolūkiem, informācijai, kas vajadzīga, lai
noteiktu visus piemērojamos Savienības aktus, vajadzētu
būt pieejamai vienotā ES atbilstības deklarācijā. Lai sama
zinātu uzņēmēju administratīvo slogu, minētā vienotā ES
atbilstības deklarācija var būt dokumentācija, kurā
iekļautas atbilstīgas atsevišķās atbilstības deklarācijas.

CE zīme, kas norāda elektroiekārtu atbilstību, ir redza
mais rezultāts veselam procesam, kas plašākā nozīmē
ietver arī atbilstības novērtēšanu. Vispārīgie principi, kas
reglamentē CE zīmi, ir noteikti Regulā (EK)
Nr. 765/2008. Šajā direktīvā būtu jānosaka CE zīmes
uzlikšanas noteikumi.

Lai nodrošinātu juridisko noteiktību, jāprecizē, ka Regulas
(EK) Nr. 765/2008 noteikumi par Savienības tirgus
uzraudzību un kontroli attiecībā uz produktiem, kas
nokļūst Savienības tirgū, attiecas uz elektroiekārtām. Šai
direktīvai nevajadzētu kavēt dalībvalstis no kompetento
iestāžu izvēles minēto uzdevumu veikšanai.

Dalībvalstīm būtu jāveic visi atbilstīgie pasākumi, lai
nodrošinātu, ka elektroiekārtas var laist tirgū tikai tad,
ja tās, pareizi uzglabātas un izmantotas paredzētajam
nolūkam vai izmantošanas apstākļos, ko var saprātīgi
paredzēt, neapdraud cilvēku veselību un drošību. Būtu
jāuzskata, ka elektroiekārtas neatbilst šajā direktīvā
noteiktajiem drošuma mērķiem tikai tādos izmantošanas
apstākļos, ko var saprātīgi paredzēt, proti, ja šāda izman
tošana varētu rasties likumīgas un viegli paredzamas
cilvēku uzvedības rezultātā.

jāiesaistās, izņemot gadījumus, kad neatbilstības iemesls
var būt saskaņotā standarta trūkumi.

(29)

Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus šīs direktīvas
īstenošanai, īstenošanas pilnvaras būtu jāpiešķir Komisijai.
Minētās pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/2011
(2011. gada 16. februāris), ar ko nosaka normas un
vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānis
miem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru
izmantošanu (1).

(30)

Būtu jāizmanto pārbaudes procedūra, lai pieņemtu
īstenošanas aktus attiecībā uz elektroiekārtām, kas atbilst
prasībām un rada apdraudējumu cilvēku vai mājdzīvnieku
veselībai vai drošībai vai īpašuma drošībai, vai citiem
sabiedrības interešu aizsardzības aspektiem.

(31)

Komisijai būtu jāpieņem īstenošanas akti, kas jāpiemēro
nekavējoties, ja pienācīgi pamatotos gadījumos saistībā ar
elektroiekārtām, kuras atbilst prasībām un rada apdrau
dējumu cilvēku vai mājdzīvnieku veselībai vai drošībai vai
īpašuma drošībai, tas vajadzīgs nenovēršamu un stei
dzamu iemeslu dēļ.

(32)

Ar šo direktīvu izveidotajai komitejai atbilstīgi iedibinātai
praksei var būt noderīga loma, izskatot ar šīs direktīvas
piemērošanu saistītus jautājumus, kurus saskaņā ar komi
tejas reglamentu ierosina vai nu tās priekšsēdētājs, vai
dalībvalsts pārstāvis.

(33)

Ja tiek izskatīti jautājumi, kas attiecas uz šo direktīvu,
izņemot jautājumus par tās īstenošanu vai pārkāpumiem,
Komisijas ekspertu grupā, Eiropas Parlamentam atbilstīgi
pastāvošajai praksei būtu jāsaņem pilnīga informācija un
dokumentācija un vajadzības gadījumā – uzaicinājums
piedalīties šādās sanāksmēs.

(34)

Komisijai ar īstenošanas aktiem, nepiemērojot Regulu
(ES) Nr. 182/2011 šo aktu īpašā rakstura dēļ, būtu jāno
saka, vai dalībvalstu pieņemtie pasākumi attiecībā uz
neatbilstīgām elektroiekārtām ir pamatoti.

(35)

Dalībvalstīm būtu jāpieņem noteikumi par sankcijām, kas
piemērojamas par to valstu tiesību aktu noteikumu
pārkāpumiem, kuri pieņemti, ievērojot šo direktīvu, un
būtu jānodrošina minēto noteikumu izpilde. Attiecīgajām
sankcijām vajadzētu būt iedarbīgām, samērīgām un attu
rošām.

Direktīvā 2006/95/EK jau ir paredzēta drošības proce
dūra, kuru izmanto tikai tad, ja dalībvalstis nepiekrīt
pasākumiem, ko veikusi kāda dalībvalsts. Lai uzlabotu
pārredzamību un samazinātu procedūras laiku, jāuzlabo
esošā drošības procedūra, lai padarītu to efektīvāku un lai
tajā izmantotu dalībvalstīm pieejamās zināšanas.

Pašreizējā sistēma būtu jāpapildina ar procedūru, kas ļauj
ieinteresētajām personām saņemt informāciju par pasāku
miem, kurus paredzēts veikt attiecībā uz elektroiekārtām,
kas rada apdraudējumu cilvēku vai mājdzīvnieku veselībai
vai drošībai vai īpašuma drošībai. Tai būtu arī jāļauj
tirgus uzraudzības iestādēm sadarbībā ar attiecīgajiem
uzņēmējiem savlaicīgāk rīkoties saistībā ar šādām elek
troiekārtām.

Ja dalībvalstis un Komisija vienojas par kādas dalībvalsts
veiktā pasākuma pamatotību, Komisijai turpmāk nebūtu

L 96/359

(1) OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.
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(37)

(38)

(39)
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Jāparedz saprātīgi pārejas pasākumi, kas nodrošinātu tādu
elektroiekārtu pieejamību tirgū, kuras pirms dienas, kad
jāpiemēro valstu pasākumi, ar kuriem transponē šo direk
tīvu, jau ir laistas tirgū saskaņā ar Direktīvu 2006/95/EK,
bez nepieciešamības panākt atbilstību papildu produktu
prasībām. Tādēļ izplatītājiem vajadzētu varēt piegādāt
elektroiekārtas, kuras ir laistas tirgū, proti, krājumus,
kas jau ir izplatīšanas ķēdē, pirms dienas, kad jāpiemēro
valstu pasākumi, ar kuriem transponē šo direktīvu.

Ņemot vērā to, ka šīs direktīvas mērķi, proti, nodrošināt,
lai elektroiekārtas tirgū atbilst drošuma mērķiem, kas
paredz cilvēku un mājdzīvnieku veselības un drošības
un īpašuma drošības augstu līmeni, garantējot iekšējā
tirgus darbību, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās
dalībvalstīs, bet tā mēroga un iedarbības dēļ minēto
mērķi var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība
var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas
Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu.
Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes
principu šajā direktīvā paredz vienīgi tos pasākumus,
kas ir vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai.

Pienākums transponēt šo direktīvu valsts tiesību aktos
būtu jāattiecina vienīgi uz tiem noteikumiem, kuri, salī
dzinot ar iepriekšējo direktīvu, ir grozījumi pēc būtības.
Pienākums transponēt noteikumus, kas nav mainīti, izriet
no iepriekšējās direktīvas.

Šai direktīvai nebūtu jāskar dalībvalstu pienākumi attie
cībā uz termiņiem V pielikumā norādīto direktīvu trans
ponēšanai valsts tiesību aktos un to piemērošanas
dienām,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. NODAĻA
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2. pants
Definīcijas
Šajā direktīvā piemēro šādas definīcijas:

1) “darīt pieejamu tirgū” nozīmē, veicot komercdarbību, par
maksu vai bez maksas elektroiekārtas piegādāt izplatīšanai,
patēriņam vai izmantošanai Savienības tirgū;

2) “laist tirgū” nozīmē elektroiekārtu pirmo reizi darīt
pieejamu Savienības tirgū;

3) “ražotājs” ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas ražo
elektroiekārtu vai kas ir projektējusi vai izgatavojusi un laiž
minēto elektroiekārtu tirgū ar savu nosaukumu vai preču
zīmi;

4) “pilnvarotais pārstāvis” ir jebkura fiziska vai juridiska
persona, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā un ir saņēmusi
rakstisku ražotāja pilnvaru rīkoties tā vārdā attiecībā uz
konkrētiem uzdevumiem;

5) “importētājs” ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas
veic uzņēmējdarbību Savienībā un laiž Savienības tirgū
kādas trešās valsts elektroiekārtu;

6) “izplatītājs” ir jebkura fiziska vai juridiska persona piegādes
ķēdē, kas nav ražotājs vai importētājs un kas dara elektroie
kārtu pieejamu tirgū;

7) “uzņēmēji” ir ražotājs, pilnvarotais pārstāvis, importētājs un
izplatītājs;

8) “tehniskā specifikācija” ir dokuments, kurā noteiktas
tehniskās prasības, kādām elektroiekārtai ir jāatbilst;

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. pants
Priekšmets un darbības joma
Šīs direktīvas mērķis ir nodrošināt, ka elektroiekārtas tirgū
atbilst prasībām, kas paredz augstu cilvēku un mājdzīvnieku
veselības aizsardzības un drošības un īpašuma drošības līmeni,
vienlaikus garantējot iekšējā tirgus darbību.

Šī direktīva attiecas uz elektroiekārtām, kas paredzētas lietošanai
ar nominālo spriegumu 50 līdz 1 000 V maiņstrāvai un 75 līdz
1 500 V līdzstrāvai, izņemot II pielikumā uzskaitītās iekārtas un
elementus.

9) “saskaņotais standarts” ir saskaņotais standarts, kā tas defi
nēts Regulas (ES) Nr. 1025/2012 2. panta 1. punkta c)
apakšpunktā;

10) “atbilstības novērtēšana” ir process, kurā novērtē, vai ir
ievēroti ar elektroiekārtu saistītie drošuma mērķi, kas minēti
3. pantā un noteikti I pielikumā;

11) “atsaukšana” ir jebkurš pasākums, kura mērķis ir saņemt
atpakaļ elektroiekārtu, kas jau ir bijusi darīta pieejama gala
lietotājam;
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12) “izņemšana” ir jebkurš pasākums, kura mērķis ir novērst, ka
elektroiekārta no piegādes ķēdes tiek darīta pieejama tirgū;

13) “Savienības saskaņošanas tiesību akti” ir visi Savienības
tiesību akti, ar ko saskaņo produktu tirdzniecības nosacīju
mus;

14) “CE zīme” ir zīme, ar ko ražotājs norāda, ka elektroiekārta
atbilst piemērojamajām prasībām, kuras izklāstītas Savie
nības saskaņošanas tiesību aktos attiecībā uz tās uzlikšanu.
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2.
Ražotāji izstrādā III pielikumā minēto tehnisko dokumen
tāciju un veic vai ir veikuši III pielikumā minēto atbilstības
novērtēšanas procedūru.

Ja ar pirmajā daļā minēto atbilstības novērtēšanas procedūru ir
apliecināts, ka elektroiekārta atbilst drošuma mērķiem, kuri
minēti 3. pantā un noteikti I pielikumā, ražotāji sagatavo ES
atbilstības deklarāciju un uzliek CE zīmi.

3.
Ražotāji glabā III pielikumā minēto tehnisko dokumentā
ciju un ES atbilstības deklarāciju 10 gadus pēc elektroiekārtas
laišanas tirgū.

3. pants
Pieejamība tirgū un drošuma mērķi
Elektroiekārtas var darīt pieejamas Savienības tirgū tikai tad, ja
tās, izgatavotas saskaņā ar Savienībā spēkā esošu labu inženier
tehnisko praksi drošuma jautājumos un atbilstīgi uzstādītas,
apkalpotas un lietotas paredzētajiem mērķiem, neapdraud
cilvēku un mājdzīvnieku veselību un drošību vai īpašuma
drošību.

Drošuma mērķu galvenie elementi ir uzskaitīti I pielikumā.

4. pants
Brīva aprite
Saistībā ar aspektiem, uz kuriem attiecas šī direktīva, dalībvalstis
nekavē tādu elektroiekārtu pieejamību tirgū, kas atbilst šīs direk
tīvas prasībām.

5. pants
Elektroapgāde
Saistībā ar elektroiekārtām dalībvalstis nodrošina, ka elektropie
gādes uzņēmumi nenosaka stingrākus drošuma mērķus kā tos,
kuri minēti 3. pantā un noteikti I pielikumā attiecībā uz pieslē
gumu tīklam vai elektroenerģijas piegādi elektroiekārtu lietotā
jiem.

2. NODAĻA

4.
Ražotāji nodrošina, ka ir izveidotas procedūras, lai sērij
veida ražošanā nodrošinātu pastāvīgu atbilstību šai direktīvai.
Pienācīgi ņem vērā elektroiekārtas konstrukcijas vai raksturlie
lumu izmaiņas, kā arī izmaiņas 12. pantā minētajos saskaņo
tajos standartos, 13. un 14. pantā minētajos starptautiskajos vai
valsts standartos vai citās tehniskajās specifikācijās, atsaucoties
uz kurām deklarēta elektroiekārtas atbilstība.

Ja to uzskata par lietderīgu saistībā ar elektroiekārtas radīto
apdraudējumu, ražotāji patērētāju veselības un drošības aizsar
dzības nolūkā veic tirgū pieejamo elektroiekārtu paraugu
testēšanu, izmeklē un, ja vajadzīgs, reģistrē sūdzības, neatbil
stīgas elektroiekārtas un atsauktas elektroiekārtas, kā arī pastā
vīgi informē par šo uzraudzību izplatītājus.

5.
Ražotāji nodrošina, lai uz elektroiekārtas, ko viņi laiduši
tirgū, būtu tipa, partijas vai sērijas numurs vai cits identifikācijas
elements vai, ja elektroiekārtas izmērs vai raksturs to neļauj, lai
vajadzīgā informācija būtu sniegta uz iepakojuma vai elektroie
kārtai pievienotajā dokumentā.

6.
Ražotāji uz elektroiekārtas norāda savu nosaukumu, reģis
trēto komercnosaukumu vai reģistrēto preču zīmi un pasta
adresi, kur ar tiem var sazināties, vai, ja tas nav iespējams, to
norāda uz iepakojuma vai elektroiekārtai pievienotajā doku
mentā. Adresē norāda vienu kontaktpunktu, kurā var sazināties
ar ražotāju. Kontaktinformācija ir galalietotājiem un tirgus
uzraudzības iestādēm viegli saprotamā valodā.

UZŅĒMĒJU PIENĀKUMI

6. pants
Ražotāju pienākumi
1.
Laižot tirgū elektroiekārtas, ražotāji nodrošina, ka tās ir
projektētas un izgatavotas saskaņā ar drošuma mērķiem, kuri
minēti 3. pantā un noteikti I pielikumā.

7.
Ražotāji nodrošina, ka elektroiekārtai ir pievienotas
instrukcijas un drošuma informācija patērētājiem un citiem gala
lietotājiem viegli saprotamā valodā, ko nosaka attiecīgā dalīb
valsts. Šādas instrukcijas un drošuma informācija, kā arī jebkāds
marķējums ir skaidrs un saprotams.
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8.
Ražotāji, kas uzskata vai kam ir iemesls uzskatīt, ka elek
troiekārta, kuru tie ir laiduši tirgū, neatbilst šai direktīvai, neka
vējoties veic koriģējošos pasākumus, kas nepieciešami, lai
panāktu elektroiekārtas atbilstību vai arī vajadzības gadījumā
lai to izņemtu no tirgus vai atsauktu. Turklāt, ja elektroiekārta
rada apdraudējumu, ražotāji nekavējoties par to informē kompe
tentās valsts iestādes tajās dalībvalstīs, kurās viņi elektroiekārtu ir
darījuši pieejamu tirgū, norādot sīku informāciju, jo īpaši par
neatbilstību un veiktajiem koriģējošajiem pasākumiem.

9.
Pēc pamatota kompetentās valsts iestādes pieprasījuma
ražotāji tai viegli saprotamā valodā papīra vai elektroniskā
formātā sniedz visu informāciju un dokumentāciju, kas nepie
ciešama, lai pierādītu elektroiekārtas atbilstību šai direktīvai. Pēc
minētās iestādes pieprasījuma viņi ar to sadarbojas visos pasā
kumos, kas veikti, lai nepieļautu apdraudējumus, ko rada elek
troiekārtas, kuras viņi ir laiduši tirgū.

7. pants
Pilnvarotie pārstāvji
1.
Ražotājs ar rakstisku pilnvaru var iecelt pilnvaroto
pārstāvi.

Pilnvarotā pārstāvja pilnvarās neietilpst 6. panta 1. punktā
noteiktie pienākumi un 6. panta 2. punktā minētās tehniskās
dokumentācijas izstrāde.

2.
Pilnvarotais pārstāvis veic uzdevumus, kas noteikti no
ražotāja saņemtajā pilnvarā. Ar pilnvaru pilnvarotajam
pārstāvim atļauj veikt vismaz šādus pienākumus:

a) 10 gadus pēc elektroiekārtas laišanas tirgū glabāt valsts tirgus
uzraudzības iestādēm pieejamu ES atbilstības deklarāciju un
tehnisko dokumentāciju;

b) pēc pamatota kompetentās valsts iestādes pieprasījuma sniegt
šai iestādei visu informāciju un dokumentāciju, kas nepiecie
šama, lai pierādītu elektroiekārtu atbilstību;

c) pēc kompetento valsts iestāžu pieprasījuma sadarboties ar
tām visos pasākumos, kas tiek veikti, lai nepieļautu apdrau
dējumus, ko var radīt elektroiekārtas, uz kurām attiecas piln
varotā pārstāvja pilnvaras.

8. pants
Importētāju pienākumi
1.

Importētāji laiž tirgū tikai atbilstošas elektroiekārtas.
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2.
Pirms elektroiekārtas laišanas tirgū importētāji nodrošina,
ka ražotājs ir veicis pienācīgo atbilstības novērtēšanas proce
dūru. Viņi nodrošina, ka ražotājs ir sagatavojis tehnisko doku
mentāciju, ka elektroiekārtai ir CE zīme, ka tai ir pievienoti
vajadzīgie dokumenti un ka ražotājs ir izpildījis 6. panta 5.
un 6. punktā noteiktās prasības.

Ja importētājs uzskata vai viņam ir iemesls uzskatīt, ka elek
troiekārta neatbilst drošuma mērķiem, kuri minēti 3. pantā un
noteikti I pielikumā, viņš nelaiž elektroiekārtu tirgū, līdz nav
panākta atbilstība. Turklāt, ja elektroiekārta rada apdraudējumu,
importētājs par to informē ražotāju un tirgus uzraudzības
iestādes.

3.
Importētāji uz elektroiekārtas norāda savu nosaukumu,
reģistrēto komercnosaukumu vai reģistrēto preču zīmi un
pasta adresi, kur ar tiem var sazināties, vai, ja tas nav iespējams,
to norāda uz iepakojuma vai elektroiekārtai pievienotajā doku
mentā. Kontaktinformācija ir galalietotājiem un tirgus uzrau
dzības iestādēm viegli saprotamā valodā.

4.
Importētāji nodrošina, ka elektroiekārtai ir pievienotas
instrukcijas un drošuma informācija patērētājiem un citiem gala
lietotājiem viegli saprotamā valodā, ko nosaka attiecīgā dalīb
valsts.

5.
Importētāji nodrošina, ka laikā, kad tie ir atbildīgi par
elektroiekārtu, tās uzglabāšanas un pārvadāšanas apstākļi nega
tīvi neietekmē tās atbilstību drošuma mērķiem, kuri minēti 3.
pantā un noteikti I pielikumā.

6.
Ja to uzskata par lietderīgu saistībā ar elektroiekārtas
radīto apdraudējumu, importētāji patērētāju veselības un
drošības aizsardzības nolūkā veic tirgū pieejamo elektroiekārtu
paraugu testēšanu, izmeklē un, ja vajadzīgs, reģistrē sūdzības,
neatbilstīgas elektroiekārtas un atsauktas elektroiekārtas, kā arī
pastāvīgi informē par šo uzraudzību izplatītājus.

7.
Importētāji, kas uzskata vai kam ir iemesls uzskatīt, ka
elektroiekārta, kuru tie ir laiduši tirgū, neatbilst šai direktīvai,
nekavējoties veic koriģējošos pasākumus, kas nepieciešami, lai
panāktu elektroiekārtas atbilstību vai arī vajadzības gadījumā lai
to izņemtu no tirgus vai atsauktu. Turklāt, ja elektroiekārta rada
apdraudējumu, importētāji nekavējoties par to informē kompe
tentās valsts iestādes tajās dalībvalstīs, kurās viņi elektroiekārtu ir
darījuši pieejamu tirgū, norādot sīku informāciju, jo īpaši par
neatbilstību un veiktajiem koriģējošajiem pasākumiem.
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8.
Importētāji 10 gadus pēc elektroiekārtas laišanas tirgū
glabā tirgus uzraudzības iestādēm pieejamu ES atbilstības dekla
rācijas kopiju un nodrošina, lai šīm iestādēm pēc pieprasījuma
būtu pieejama tehniskā dokumentācija.

9.
Pēc pamatota kompetentās valsts iestādes pieprasījuma
ražotāji tai viegli saprotamā valodā papīra vai elektroniskā
formātā sniedz visu informāciju un dokumentāciju, kas nepie
ciešama, lai pierādītu elektroiekārtas atbilstību. Pēc minētās
iestādes pieprasījuma viņi ar to sadarbojas visos pasākumos,
kas veikti, lai nepieļautu apdraudējumus, ko rada elektroiekārtas,
kuras viņi ir laiduši tirgū.
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tirgū, norādot sīku informāciju, jo īpaši par neatbilstību un par
veiktajiem koriģējošajiem pasākumiem.

5.
Pēc pamatota kompetentās valsts iestādes pieprasījuma
izplatītāji papīra vai elektroniskā formātā sniedz visu informā
ciju un dokumentāciju, kas nepieciešama, lai pierādītu elektroie
kārtas atbilstību. Pēc minētās iestādes pieprasījuma viņi ar to
sadarbojas visos pasākumos, kas veikti, lai nepieļautu apdraudē
jumus, ko rada elektroiekārtas, kuras viņi ir darījuši pieejamas
tirgū.

10. pants
9. pants
Izplatītāju pienākumi
1.
Darot elektroiekārtu pieejamu tirgū, izplatītāji pietiekami
rūpīgi ievēro šīs direktīvas prasības.

2.
Pirms elektroiekārta tiek darīta pieejama tirgū, izplatītāji
pārliecinās, ka elektroiekārtai ir CE zīme, ka tai ir pievienoti
prasītie dokumenti, kā arī instrukcijas un drošuma informācija
tās dalībvalsts patērētājiem un citiem galalietotājiem viegli
saprotamā valodā, kurā elektroiekārta tiks darīta pieejama tirgū,
un ka ražotājs un importētājs ir izpildījuši attiecīgi 6. panta 5.
un 6. punktā un 8. panta 3. punktā izklāstītās prasības.

Gadījumi, kad ražotāju pienākumus piemēro importētājiem
un izplatītājiem
Ja importētājs vai izplatītājs laiž tirgū kādu elektroiekārtu ar
savu nosaukumu vai preču zīmi vai maina jau tirgū laistu elek
troiekārtu tā, ka izmaiņas var ietekmēt atbilstību šai direktīvai,
viņu šajā direktīvā uzskata par ražotāju un viņam ir tādi paši
pienākumi kā ražotājam, uz kuru attiecas 6. pants.

11. pants
Uzņēmēju identifikācija
Uzņēmēji tirgus uzraudzības iestādēm pēc pieprasījuma norāda
šādu informāciju:

a) visus uzņēmējus, kuri tiem piegādājuši elektroiekārtu;
Ja izplatītājs uzskata vai viņam ir iemesls uzskatīt, ka elektroie
kārta neatbilst drošuma mērķiem, kuri minēti 3. pantā un
noteikti I pielikumā, viņš nelaiž elektroiekārtu tirgū, līdz nav
panākta atbilstība. Turklāt, ja elektroiekārta rada apdraudējumu,
izplatītājs par to informē ražotāju vai importētāju, kā arī tirgus
uzraudzības iestādes.

3.
Izplatītāji nodrošina, ka laikā, kad tie ir atbildīgi par elek
troiekārtu, tās uzglabāšanas un pārvadāšanas apstākļi negatīvi
neietekmē tās atbilstību drošuma mērķiem, kuri minēti 3.
pantā un noteikti I pielikumā.

b) visus uzņēmējus, kuriem tie piegādājuši elektroiekārtu.

Uzņēmēji spēj uzrādīt pirmajā daļā minēto informāciju 10
gadus pēc tam, kad elektroiekārta tiem piegādāta, un 10
gadus pēc tam, kad tie ir piegādājuši elektroiekārtu.

3. NODAĻA
ELEKTROIEKĀRTU ATBILSTĪBA

12. pants
4.
Izplatītāji, kas uzskata vai kam ir iemesls uzskatīt, ka elek
troiekārta, kuru tie ir darījuši pieejamu tirgū, neatbilst šai direk
tīvai, pārliecinās, ka ir veikti koriģējošie pasākumi, kas nepiecie
šami, lai panāktu elektroiekārtas atbilstību vai arī vajadzības
gadījumā lai to izņemtu no tirgus vai atsauktu. Turklāt, ja elek
troiekārta rada apdraudējumu, izplatītāji nekavējoties par to
informē kompetentās valsts iestādes tajās dalībvalstīs, kurās
viņi elektroiekārtu minētajam nolūkam ir darījuši pieejamu

Pieņēmums par atbilstību, pamatojoties uz saskaņotajiem
standartiem
Elektroiekārtas, kas atbilst tiem saskaņotajiem standartiem vai to
daļām, uz kuriem atsauces ir publicētas Eiropas Savienības Oficiā
lajā Vēstnesī, uzskata par atbilstīgām 3. pantā minētajiem un I
pielikumā noteiktajiem drošuma mērķiem, uz kuriem attiecas
minētie standarti vai to daļas.
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13. pants
Pieņēmums par atbilstību, pamatojoties uz
starptautiskajiem standartiem
1.
Ja saskaņotie standarti, kas minēti 12. pantā, nav izstrādāti
un publicēti, dalībvalstis veic visus attiecīgos pasākumus, ar
kuriem nodrošina, ka to kompetentās iestādes par atbilstīgām
3. pantā minētajiem un I pielikumā noteiktajiem drošuma
mērķiem uzskata arī tādas elektroiekārtas, kas atbilst Starptau
tiskās Elektrotehnikas komisijas (IEC) noteikto starptautisko
standartu drošuma noteikumiem, attiecībā uz kuriem piemērota
publicēšanas kārtība, kas noteikta šā panta 2. un 3. punktā, lai
tādējādi šādas elektroiekārtas darītu pieejamas tirgū vai brīvā
apritē, kā attiecīgi norādīts 3. un 4. pantā.

2.
Šā panta 1. punktā minētos drošuma noteikumus Komisija
paziņo dalībvalstīm. Komisija, apspriedusies ar dalībvalstīm,
norāda drošuma noteikumus un jo īpaši to variantus, kurus tā
iesaka publicēt.

29.3.2014.

2.
ES atbilstības deklarācijai ir IV pielikumā sniegtā parauga
struktūra, tajā ir III pielikuma A modulī norādītie elementi, un
to pastāvīgi atjaunina. To tulko valodā vai valodās, ko nosaka
dalībvalsts, kurā elektroiekārtu laiž vai dara pieejamu tirgū.

3.
Ja uz elektroiekārtu attiecas vairāk nekā viens Savienības
tiesību akts, kurš prasa ES atbilstības deklarāciju, tiek sagatavota
vienota ES atbilstības deklarācija attiecībā uz visiem šādiem
Savienības tiesību aktiem. Minētajā deklarācijā norāda attiecīgos
Savienības tiesību aktus, tostarp arī atsauces uz to publikācijām.

4.
Sagatavojot ES atbilstības deklarāciju, ražotājs uzņemas
atbildību par elektroiekārtas atbilstību šajā direktīvā noteiktajām
prasībām.

16. pants
CE zīmes vispārējie principi
3.
Dalībvalstis trīs mēnešos dara Komisijai zināmus visus
iebildumus, kas tām varētu rasties pret saskaņā ar 2. punktu
paziņotiem drošuma noteikumiem, norādot drošuma pamato
jumu, kā dēļ noteikumi nebūtu atzīstami.

Uz CE zīmi attiecas vispārējie principi, kas izklāstīti Regulas (EK)
Nr. 765/2008 30. pantā.

17. pants
CE zīmes uzlikšanas noteikumi un nosacījumi
Informācijas nolūkā atsauces uz tiem drošuma noteikumiem,
pret kuriem nav nekādu iebildumu, publicē Eiropas Savienības
Oficiālajā Vēstnesī.

14. pants
Pieņēmums par atbilstību, pamatojoties uz valsts
standartiem
Ja vēl nav izstrādāti un publicēti saskaņoti standarti, kas minēti
12. pantā, un vēl nav publicēti starptautiskie standarti, kas
minēti 13. pantā, dalībvalstis veic visus attiecīgos pasākumus,
lai nodrošinātu, ka nolūkā darīt pieejamu tirgū vai brīvā apritē,
kā attiecīgi norādīts 3. un 4. pantā, to kompetentās iestādes
uzskata par atbilstīgām 3. pantā minētajiem un I pielikumā
noteiktajiem drošuma mērķiem arī tādas elektroiekārtas, kas
ražotas saskaņā ar ražošanas dalībvalstī spēkā esošo standartu
drošuma noteikumiem, ja tie nodrošina šo dalībvalstu teritorijā
pieprasītajai drošuma pakāpei līdzvērtīgu drošumu.

1.
CE zīmi redzami, salasāmi un neizdzēšami uzliek elek
troiekārtām vai iekļauj to informācijas plāksnītē. Ja tas nav
iespējams vai attaisnojams elektroiekārtas īpatnību dēļ, to uzliek
uz iepakojuma un pievienotajiem dokumentiem.

2.

CE zīmi uzliek pirms elektroiekārtas laišanas tirgū.

3.
Dalībvalstis izmanto spēkā esošos mehānismus, lai nodro
šinātu CE zīmes izmantošanas kārtības pareizu piemērošanu, un
attiecīgi rīkojas minētās zīmes neatbilstīgas izmantošanas gadī
jumā.

4. NODAĻA
SAVIENĪBAS TIRGUS UZRAUDZĪBA, TO ELEKTROIEKĀRTU
KONTROLE, KURAS NOKĻŪST SAVIENĪBAS TIRGŪ, UN
SAVIENĪBAS DROŠĪBAS PROCEDŪRA

15. pants

18. pants

ES atbilstības deklarācija

Savienības tirgus uzraudzība un to elektroiekārtu kontrole,
kuras ieved Savienības tirgū

1.
ES atbilstības deklarācija norāda, ka ir pierādīta atbilstība
3. pantā minētajiem un I pielikumā noteiktajiem drošuma
mērķiem.

Elektroiekārtām piemēro Regulas (EK) Nr. 765/2008 15. panta
3. punktu un 16. līdz 29. pantu.
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19. pants
Procedūra

darbībām ar elektroiekārtām,
apdraudējumu valsts līmenī

kuras

rada

1.
Ja kādas dalībvalsts tirgus uzraudzības iestādēm ir pietie
kams pamats uzskatīt, ka elektroiekārtas, uz kurām attiecas šī
direktīva, rada apdraudējumu cilvēku vai mājdzīvnieku veselībai
vai drošībai vai īpašuma drošībai, tās veic attiecīgo elektroie
kārtu novērtējumu, aptverot visas šajā direktīvā noteiktās attie
cīgās prasības. Attiecīgie uzņēmēji minētajā nolūkā pēc vaja
dzības sadarbojas ar tirgus uzraudzības iestādēm.

Ja pirmajā daļā minētajā novērtēšanā tirgus uzraudzības iestādes
konstatē, ka elektroiekārta neatbilst šīs direktīvas prasībām, tās
nekavējoties lūdz attiecīgo uzņēmēju veikt visas atbilstīgās kori
ģējošās darbības, kas nepieciešamas, lai panāktu elektroiekārtas
atbilstību minētajām prasībām vai lai proporcionāli apdraudē
jumam to izņemtu no tirgus vai atsauktu šo iestāžu noteiktajā
pienācīgajā termiņā.

Uz šā punkta otrajā daļā minētajiem pasākumiem attiecas
Regulas (EK) Nr. 765/2008 21. pants.

2.
Ja tirgus uzraudzības iestādes uzskata, ka neatbilstība
neaprobežojas tikai ar valsts teritoriju, tās informē Komisiju
un pārējās dalībvalstis par novērtējuma rezultātiem un par pasā
kumiem, ko tās lūgušas veikt uzņēmējam.

3.
Uzņēmējs nodrošina, lai tiktu veikti visi piemērotie kori
ģējošie pasākumi saistībā ar visām attiecīgajām elektroiekārtām,
kuras tas darījis pieejamas Savienības tirgū.

4.
Ja attiecīgais uzņēmējs 1. punkta otrajā daļā noteiktajā
laikposmā neveic pienācīgus koriģējošos pasākumus, tirgus
uzraudzības iestādes veic visus vajadzīgos pagaidu pasākumus,
lai aizliegtu vai ierobežotu to, ka elektroiekārtas tiek darītas
pieejamas valsts tirgū, izņemtas no tirgus vai atsauktas.

Par minētajiem pasākumiem tirgus uzraudzības iestādes nekavē
joties informē Komisiju un pārējās dalībvalstis.

5.
Šā panta 4. punkta otrajā daļā minētajā informācijā ietver
visas pieejamās ziņas, jo īpaši datus neatbilstīgo elektroiekārtu
identificēšanai, datus par elektroiekārtu izcelsmi, paziņotās neat
bilstības veidu un ar to saistīto apdraudējumu, veikto valsts
pasākumu veidu un ilgumu, kā arī attiecīgā uzņēmēja viedokli.
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Tirgus uzraudzības iestādes jo īpaši norāda, vai neatbilstība ir
saistīta ar kādu no šiem iemesliem:

a) elektroiekārtas neatbilstība 3. pantā minētajiem un I pieli
kumā noteiktajiem drošuma mērķiem saistībā ar cilvēku vai
mājdzīvnieku veselību vai drošību vai īpašuma drošību; vai

b) trūkumi 12. pantā minētajos saskaņotajos standartos vai 13.
un 14. pantā minētajos starptautiskajos vai valsts standartos,
kurus ievērojot var pieņemt, ka ir nodrošināta atbilstība.

6.
Citas dalībvalstis, izņemot to dalībvalsti, kura uzsākusi šajā
pantā minēto procedūru, nekavējoties informē Komisiju un
pārējās dalībvalstis par pieņemtajiem pasākumiem un sniedz
to rīcībā esošu papildu informāciju saistībā ar attiecīgās elek
troiekārtas neatbilstību, un, ja tās nepiekrīt pieņemtajam valsts
pasākumam, informē par saviem iebildumiem.

7.
Ja trīs mēnešos pēc 4. punkta otrajā daļā minētās infor
mācijas saņemšanas neviena dalībvalsts vai Komisija nav iztei
kusi iebildumus pret kādas dalībvalsts veikto pagaidu pasākumu,
šo pasākumu uzskata par pamatotu.

8.
Dalībvalstis nodrošina, lai saistībā ar attiecīgo elektroie
kārtu nekavējoties tiktu veikti piemēroti ierobežojoši pasākumi,
piemēram, elektroiekārtas izņemšana no tirgus.

20. pants
Savienības drošības procedūra
1.
Ja, pabeidzot 19. panta 3. un 4. punktā noteikto proce
dūru, ir izteikti iebildumi pret kādas dalībvalsts veiktajiem pasā
kumiem vai Komisija uzskata, ka šādi pasākumi ir pretrunā
Savienības tiesību aktiem, Komisija nekavējoties sāk apsprie
šanos ar dalībvalstīm un attiecīgo uzņēmēju vai uzņēmējiem
un veic valsts pasākuma novērtēšanu. Pamatojoties uz minētā
novērtējuma rezultātiem, Komisija pieņem īstenošanas aktu,
nosakot, vai valsts pasākums ir pamatots vai ne.

Komisija adresē savu lēmumu visām dalībvalstīm un nekavējo
ties to paziņo tām un attiecīgajam uzņēmējam vai uzņēmējiem.
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2.
Ja valsts pasākums tiek uzskatīts par pamatotu, visas dalīb
valstis veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu neatbil
stīgās elektroiekārtas izņemšanu no sava tirgus, un par to attie
cīgi informē Komisiju. Ja valsts pasākums tiek uzskatīts par
nepamatotu, attiecīgā dalībvalsts attiecīgo pasākumu atceļ.

29.3.2014.

5.
Komisija adresē savu lēmumu visām dalībvalstīm un neka
vējoties paziņo to tām un attiecīgajam uzņēmējam vai uzņēmē
jiem.

22. pants
3.
Ja valsts pasākumu uzskata par pamatotu un elektroie
kārtas neatbilstība ir attiecināma uz trūkumiem saskaņotajos
standartos, kas minēti šīs direktīvas 19. panta 5. punkta b)
apakšpunktā, Komisija piemēro Regulas (ES) Nr. 1025/2012
11. pantā paredzēto procedūru.

21. pants

Formāla neatbilstība
1.
Neskarot 19. pantu, ja dalībvalsts konstatē kādu no
turpmāk norādītajām problēmām, tā pieprasa, lai attiecīgais
uzņēmējs novērš attiecīgo neatbilstību:

a) CE zīme ir uzlikta, pārkāpjot Regulas (EK) Nr. 765/2008 30.
pantu vai šīs direktīvas 17. pantu;

Prasībām atbilstīgas elektroiekārtas, kam piemīt
apdraudējuma risks
1.
Ja dalībvalsts pēc 19. panta 1. punktā paredzētās novērtē
šanas konstatē, ka, lai gan elektroiekārta atbilst šīs direktīvas
prasībām, tā apdraud cilvēku vai mājdzīvnieku veselību vai
drošību vai īpašuma drošību, tā pieprasa attiecīgajam uzņē
mējam veikt visus atbilstīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka
attiecīgā elektroiekārta, kad tā tiek laista tirgū, vairs nerada
šādu apdraudējumu, lai proporcionāli apdraudējumam to
izņemtu no tirgus vai atsauktu šīs dalībvalsts noteiktajā pienā
cīgajā termiņā.

2.
Uzņēmējs nodrošina, ka ir veikti koriģējošie pasākumi
saistībā ar visām attiecīgajām elektroiekārtām, kuras tas darījis
pieejamas Savienības tirgū.

b) CE zīme nav uzlikta;

c) nav sagatavota ES atbilstības deklarācija;

d) ES atbilstības deklarācija ir sagatavota nepareizi;

e) tehniskā dokumentācija nav pieejama vai ir nepilnīga;

f) informācija, kas minēta 6. panta 6. punktā vai 8. panta 3.
punktā, nav norādīta, tā ir nepatiesa vai nepilnīga;
3.
Dalībvalsts nekavējoties informē Komisiju un pārējās
dalībvalstis. Minētajā informācijā ietver visas pieejamās ziņas,
jo īpaši datus attiecīgās elektroiekārtas identificēšanai, datus
par tās izcelsmi un piegādes ķēdi, konkrētā apdraudējuma
veidu un veikto valsts pasākumu veidu un ilgumu.

4.
Komisija nekavējoties sāk apspriešanos ar dalībvalstīm un
attiecīgo uzņēmēju vai uzņēmējiem un novērtē valsts veiktos
pasākumus. Pamatojoties uz minētā novērtējuma rezultātiem,
Komisija ar īstenošanas aktiem izlemj, vai valsts pasākums ir
pamatots vai ne, un, ja vajadzīgs, ierosina atbilstīgus pasākumus.

g) nav izpildīta kāda cita administratīvā prasība, kas noteikta 6.
vai 8. pantā.

2.
Ja 1. punktā minētā neatbilstība saglabājas, attiecīgā dalīb
valsts veic visus atbilstīgos pasākumus, lai ierobežotu vai
aizliegtu elektroiekārtu darīt pieejamu tirgū vai nodrošinātu tās
atsaukšanu vai izņemšanu no tirgus.

5. NODAĻA

Šā punkta pirmajā daļā minētos īstenošanas aktus pieņem
saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 23. panta 2.
punktā.

Pienācīgi pamatotu ar cilvēku vai mājdzīvnieku veselības un
drošības un īpašuma drošības aizsardzību saistītu nenovēršamu
un steidzamu iemeslu dēļ saskaņā ar procedūru, kura minēta 23.
panta 3. punktā, Komisija pieņem īstenošanas aktus, kas jāpie
mēro nekavējoties.

KOMITEJA, PĀREJAS UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

23. pants
Komiteju procedūra
1.
Komisijai palīdz Elektroiekārtu komiteja. Minētā komiteja
ir komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē.

2.
Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES)
Nr. 182/2011 5. pantu.
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3.
Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES)
Nr. 182/2011 8. pantu saistībā ar tās 5. pantu.
4.
Komisija apspriežas ar komiteju par visiem jautājumiem,
par kuriem saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1025/2012 vai citiem
Savienības tiesību aktiem ir jāapspriežas ar nozares ekspertiem.
Turklāt komiteja var izskatīt jebkuru citu jautājumu, kas attiecas
uz šīs direktīvas piemērošanu un ko saskaņā ar tās reglamentu
var ierosināt tās priekšsēdētājs vai dalībvalsts pārstāvis.
24. pants
Sankcijas
Dalībvalstis paredz noteikumus par sankcijām, ko piemēro gadī
jumos, kad uzņēmēji pārkāpj to valsts tiesību aktu noteikumus,
kuri pieņemti, ievērojot šo direktīvu, un veic visus nepiecie
šamos pasākumus, lai nodrošinātu to izpildi. Šādi noteikumi
smagu pārkāpumu gadījumā var paredzēt kriminālsodu.
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normatīvos un administratīvos aktos uz direktīvu, kas atcelta ar
šo direktīvu, uzskata par atsaucēm uz šo direktīvu. Dalībvalstis
nosaka paņēmienus, kā izdarāma šāda atsauce un kā formulē
jams minētais paziņojums.
2.
Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu
galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī
direktīva.
27. pants
Atcelšana
Direktīvu 2006/95/EK atceļ no 2016. gada 20. aprīļa, neskarot
dalībvalstu pienākumus attiecībā uz termiņiem V pielikumā
minēto direktīvu transponēšanai valsts tiesību aktos un to
piemērošanai.
Atsauces uz atcelto direktīvu uzskata par atsaucēm uz šo direk
tīvu, un tās lasa saskaņā ar atbilstības tabulu VI pielikumā.

Paredzētās sankcijas ir iedarbīgas, samērīgas un atturošas.

28. pants

25. pants

Stāšanās spēkā

Pārejas noteikumi

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Dalībvalstis nekavē tādu elektroiekārtu pieejamību tirgū, uz
kurām attiecas Direktīva 2006/95/EK, kuras atbilst šīs direktīvas
prasībām un kuras tika laistas tirgū pirms 2016. gada 20. aprīļa.
26. pants

Šīs direktīvas 1. pantu, 3. panta otro daļu, 5. pantu, 13. panta 2.
un 3. punktu, kā arī I, V un VI pielikumu piemēro no 2016.
gada 20. aprīļa.

Transponēšana
1.
Dalībvalstis līdz 2016. gada 19. aprīlim pieņem un
publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai
izpildītu 2. panta, 3. panta pirmās daļas, 4. panta, 6. līdz 12.
panta, 13. panta 1. punkta, 14. līdz 25. panta, kā arī II, III un IV
pielikuma prasības. Dalībvalstis nekavējoties dara Komisijai
zināmus minēto noteikumu tekstu.

29. pants
Adresāti
Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.
Strasbūrā, 2014. gada 26. februārī

Tās piemēro minētos noteikumus no 2016. gada 20. aprīļa.
Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci
uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publi
kācijai. Tajos ietver arī paziņojumu, ka atsauces spēkā esošos

Eiropas Parlamenta vārdā –
priekšsēdētājs

Padomes vārdā –
priekšsēdētājs

M. SCHULZ

D. KOURKOULAS
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I PIELIKUMS
DROŠUMA MĒRĶU GALVENIE ELEMENTI ELEKTROIEKĀRTĀM, KAS PAREDZĒTAS LIETOŠANAI NOTEIKTĀS
SPRIEGUMA ROBEŽĀS
1. Vispārīgi nosacījumi
a) būtiskie parametri, kuru atzīšana un ievērošana nodrošinās elektroiekārtas drošu lietošanu tai paredzētajā nolūkā, ir
jānorāda uz elektroiekārtas vai, ja tas nav iespējams, tai pievienotā dokumentā;
b) elektroiekārtai kopā ar tās sastāvdaļām jābūt izgatavotai tā, lai to varētu droši un pienācīgi samontēt un pieslēgt;
c) elektroiekārtai jābūt projektētai un izgatavotai tā, lai nodrošinātu garantētu aizsardzību pret 2. un 3. punktā
minētajiem riskiem, ja iekārtu lieto tai paredzētajā nolūkā un veic atbilstīgu tehnisko apkopi.
2. Aizsardzība pret elektroiekārtas radītajiem riskiem
Saskaņā ar 1. punktu nosaka tehniska rakstura pasākumus, lai nodrošinātu, ka:
a) cilvēki un mājdzīvnieki ir pietiekami aizsargāti pret fiziska kaitējuma risku vai citādu kaitējumu, ko varētu radīt tiešs
vai netiešs kontakts;
b) iekārta nerada temperatūru, elektrisko loku vai starojumu, kas izraisītu apdraudējumu;
c) cilvēki, mājdzīvnieki un īpašums ir pienācīgi aizsargāti pret elektroiekārtas radītu neelektriska rakstura apdraudē
jumu, par ko liecina pieredze;
d) izolācija ir piemērota paredzamiem apstākļiem.
3. Aizsardzība pret riskiem, ko var radīt ārēju apstākļu iedarbība uz elektroiekārtu
Saskaņā ar 1. punktu nosaka tehniskos pasākumus, lai nodrošinātu, ka elektroiekārta:
a) atbilst paredzētajām mehāniskajām prasībām, neapdraudot cilvēkus, mājdzīvniekus un īpašumu;
b) ir izturīga pret nemehānisku iedarbību paredzētajos vides apstākļos, neapdraudot cilvēkus, mājdzīvniekus un
īpašumu;
c) neapdraud cilvēkus, mājdzīvniekus un īpašumu paredzamajos pārslodzes apstākļos.
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II PIELIKUMS
IEKĀRTAS UN ELEMENTI, KAS NEIETILPST ŠĪS DIREKTĪVAS DARBĪBAS JOMĀ
Elektroiekārtas lietošanai sprādzienbīstamā vidē
Elektroiekārtas radioloģijas un medicīnas vajadzībām
Kravas un pasažieru liftu elektriskās daļas
Elektroenerģijas skaitītāji
Kontaktdakšas un kontaktligzdas sadzīves vajadzībām
Elektriskie žogu aktivatori
Radioelektriskie traucējumi
Specializētas elektroiekārtas lietošanai uz kuģiem, aviācijā vai uz dzelzceļa, kas atbilst to starptautisko organizāciju
izstrādātiem drošuma noteikumiem, kuros piedalās dalībvalstis.
Pēc individuāla pasūtījuma izgatavoti novērtēšanas komplekti, kas paredzēti lietošanai vienīgi pētniecības un izstrādes
objektos šādiem nolūkiem.
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III PIELIKUMS
A MODULIS
Iekšējā ražošanas kontrole
1.

Iekšējā ražošanas kontrole ir atbilstības novērtēšanas procedūra, ar kuru ražotājs izpilda 2., 3. un 4. punktā
paredzētos pienākumus, kā arī nodrošina un paziņo uz savu atbildību, ka attiecīgās elektroiekārtas atbilst šīs
direktīvas prasībām, kas uz tām attiecas.

2.

Tehniskā dokumentācija
Ražotājs izstrādā tehnisko dokumentāciju. Dokumentācija dara iespējamu elektroiekārtas atbilstības attiecīgajām
prasībām novērtēšanu un ietver atbilstīgu apdraudējuma(-u) analīzi un novērtējumu. Tehniskajā dokumentācijā
norāda piemērojamās prasības, un, ciktāl tas nepieciešams novērtēšanai, tā aptver elektroiekārtas projektēšanu,
ražošanu un darbību. Tehniskajā dokumentācijā, ja vien tas iespējams, ir vismaz šādi elementi:
a) vispārīgs elektroiekārtas apraksts;
b) skiču projekts, rasējumi un detaļu, montāžas mezglu, strāvas slēgumu u. tml. shēmas;
c) apraksti un skaidrojumi, kas vajadzīgi minēto rasējumu un shēmu, kā arī elektroiekārtas darbības izpratnei;
d) to pilnībā vai daļēji piemēroto saskaņoto standartu saraksts, uz kuriem ir publicētas atsauces Eiropas Savienības
Oficiālajā Vēstnesī, 13. un 14. pantā minēto starptautisko vai valsts standartu saraksts un, ja minētie saskaņotie
standarti vai starptautiskie vai valsts standarti nav piemēroti, to risinājumu apraksti, kas pieņemti, lai atbilstu šīs
direktīvas drošuma mērķiem, tostarp citu tādu attiecīgo tehnisko specifikāciju saraksts, kuras tikušas piemērotas.
Ja saskaņotie standarti vai 13. un 14. pantā minētie starptautiskie vai valsts standarti ir piemēroti daļēji, tehniskajā
dokumentācijā norāda piemērotās standartu daļas;
e) veikto projekta aprēķinu, veikto pārbaužu un citi rezultāti; un
f) testēšanas ziņojumi.

3.

Izgatavošana
Ražotājs veic visus vajadzīgos pasākumus, lai izgatavošanas process un tā uzraudzība nodrošinātu izgatavotās
elektroiekārtas atbilstību 2. punktā minētajai tehniskajai dokumentācijai un šīs direktīvas prasībām, kas uz to attiecas.

4.

CE zīme un ES atbilstības deklarācija

4.1. Ražotājs uzliek CE zīmi katrai elektroiekārtai, kas atbilst piemērojamajām šīs direktīvas prasībām.
4.2. Ražotājs rakstiski sagatavo produkta modeļa ES atbilstības deklarāciju un kopā ar tehnisko dokumentāciju glabā to
pieejamu valsts tirgus uzraudzības iestādēm 10 gadus pēc elektroiekārtas laišanas tirgū. ES atbilstības deklarācijā
identificē elektroiekārtas modeli, kuram tā sagatavota.
ES atbilstības deklarācijas kopiju pēc pieprasījuma dara pieejamu attiecīgajām tirgus uzraudzības iestādēm.
5.

Pilnvarotais pārstāvis
Ražotāja pienākumus, kas izklāstīti 4. punktā, viņa uzdevumā un atbildībā var pildīt pilnvarotais pārstāvis ar
noteikumu, ka tie ir precizēti pilnvarā.
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IV PIELIKUMS
ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA (Nr. XXXX) (1)
1. Produkta modelis / produkts (produkta, tipa, partijas vai sērijas numurs):
2. Ražotāja vai viņa pilnvarotā pārstāvja nosaukums un adrese:
3. Šī atbilstības deklarācija ir izdota vienīgi uz ražotāja atbildību.
4. Deklarācijas priekšmets (elektroiekārtas identifikācija, kas nodrošina tās izsekojamību; vajadzības gadījumā tajā var
iekļaut pietiekami skaidru krāsainu attēlu, lai elektroiekārtu varētu identificēt):
5. Iepriekš aprakstītais deklarācijas priekšmets atbilst attiecīgajam Savienības saskaņošanas tiesību aktam:
6. Atsauces uz attiecīgajiem izmantotajiem saskaņotajiem standartiem vai uz citām tehniskajām specifikācijām, attiecībā
uz ko tiek deklarēta atbilstība:
7. Papildu informācija:
Parakstīts šādas personas vārdā:
(izdošanas vieta un datums):
(vārds, uzvārds, amats) (paraksts):

(1) Ražotājam atbilstības deklarācijai nav obligāti jāpiešķir numurs.
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V PIELIKUMS
Termiņi to direktīvu transponēšanai valsts tiesību aktos un piemērošanas dienas, kuras minētas Direktīvas
2006/95/EK V pielikuma B daļā
(minēti 27. pantā)
Direktīva

Tansponēšanas termiņš

Piemērošanas diena

73/23/EEK

1974. gada 21. augusts (1)

—

93/68/EEK

1994. gada 1. jūlijs

1995. gada 1. janvāris (2)

(1) Attiecībā uz Dāniju termiņu pagarināja līdz pieciem gadiem, t. i., līdz 1978. gada 21. februārim. Skatīt Direktīvas 73/23/EEK 13. panta
1. punktu.
(2) Līdz 1997. gada 1. janvārim dalībvalstis ļauj laist tirgū un nodot ekspluatācijā ražojumus, kas atbilst marķējuma noteikumiem, kuri bija
spēkā līdz 1995. gada 1. janvārim. Skatīt Direktīvas 93/68/EEK 14. panta 2. punktu.
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L 96/373

VI PIELIKUMS
ATBILSTĪBAS TABULA
Direktīva 2006/95/EK

Šī direktīva

1. pants

1. panta otrā daļa

2. pants

3. pants

3. pants

4. pants

4. pants

5. pants

5. pants

12. pants

6. pants

13. pants

7. pants

14. pants

8. panta 1. punkts

16. un 17. pants

8. panta 2. punkts

—

8. panta 3. punkts

—

9. pants

18. līdz 20. pants

10. pants

16. un 17. pants

11. pants

—

12. pants

—

13. pants

26. panta 2. punkts

14. pants

27. pants

15. pants

28. pants

I pielikums

I pielikums

II pielikums

II pielikums

III pielikums

15. un 16. pants un IV pielikums

IV pielikums

III pielikums

V pielikums

V pielikums
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EIROPAS PARLAMENTA PAZIŅOJUMS
Eiropas Parlaments uzskata, ka tikai tādos gadījumos un tiktāl, cik īstenošanas akti Regulas (ES)
Nr. 182/2011 izpratnē tiek apspriesti sanāksmēs komitejās, tās var uzskatīt par “komitoloģijas komitejām”
nozīmē, kas noteikta Pamatnolīguma par Eiropas Parlamenta un Komisijas attiecībām I pielikumā. Tādējādi
uz komiteju sanāksmēm attiecas Pamatnolīguma par Eiropas Parlamenta un Komisijas attiecībām 15. punkta
noteikumi gadījumos, kad un tiktāl, cik tiek apspriesti citi jautājumi.
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