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EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2006/95/EK
(2006. gada 12. decembris)
par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz elektroiekārtām, kas paredzētas lietošanai
noteiktās sprieguma robežās
(kodificēta versija)
(Dokuments attiecas uz EEZ)
EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

(5)

Dažas dalībvalstis veic administratīvas darbības standartu
apstiprināšanai. Šāda apstiprināšana nekādā veidā neietekmē standartu tehnisko saturu, nedz arī ierobežo to
lietošanas nosacījumus. No Kopienas viedokļa šāda apstiprināšana tādēļ nevar izmainīt saskaņotu un publicētu
standartu ietekmi.

(6)

Kopienā būtu jāievieš elektroiekārtu brīva aprite, ja šīs
iekārtas atbilst visās dalībvalstīs atzītām konkrētām drošības
prasībām. Neierobežojot pārējos pierādījumu veidus, attiecībā uz šīm prasībām var noteikt atbilstības pierādījumu ar
norādi uz saskaņotiem standartiem, kuros iekļauti šie
nosacījumi. Šie saskaņotie standarti būtu jānosaka kopīgi
vienojoties iestādēm, kuras katra dalībvalsts paziņo pārējām
dalībvalstīm un Komisijai, un tie būtu pēc iespējas vairāk
jāpopularizē. Šādai saskaņošanai būtu jālikvidē neērtības
tirdzniecībā, kas rodas valstu standartu atšķirību dēļ.

(7)

Neierobežojot pārējos pierādījuma veidus, par pierādījumu
elektroiekārtu atbilstībai saskaņotajiem standartiem var
izmantot kompetento iestāžu piestiprinātu marķējumu vai
izdotus sertifikātus vai, ja tādu nav, ražotāja atbilstības
deklarāciju. Lai veicinātu tirdzniecības šķēršļu likvidāciju,
dalībvalstīm būtu jāatzīst šāds marķējums, sertifikāti vai
deklarācijas par pierādījumu. Tālab minētais marķējums vai
sertifikāti būtu jāpopularizē, jo īpaši publicējot tos Eiropas
Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(8)

Lai panāktu tādu elektroiekārtu brīvu apriti, attiecībā uz
kurām vēl nav saskaņotu standartu, kā pārejas posma
pasākumu var izmantot to drošības noteikumu vai
standartu piemērošanu, kurus izstrādājušas citas starptautiskas organizācijas vai viena no iestādēm, kas nosaka
saskaņotus standartus.

(9)

Ir iespējams, ka elektroiekārtu laiž brīvā apgrozībā pat tad,
ja tā neatbilst drošības prasībām, un tā kā tādēļ vēlams
izstrādāt atbilstīgus noteikumus, lai mazinātu šādu risku.

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā
95. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komitejas
atzinumu (1),

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru (2),

tā kā

(1)

Padomes Direktīva 73/23/EEK (1973. gada 19. februāris) par
dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz elektroiekārtām, kas paredzētas lietošanai noteiktās sprieguma
robežās (3) ir būtiski grozīta (4). Skaidrības un lietderības dēļ
minētā direktīva būtu jākodificē.

(2)

Dalībvalstīs spēkā esošie noteikumi, kas izstrādāti, lai
nodrošinātu noteiktās sprieguma robežās lietojamu elektroiekārtu drošu lietošanu, var atšķirties, tādējādi kavējot
tirdzniecību.

(3)

Atsevišķās dalībvalstīs attiecībā uz konkrētām elektroiekārtām likumdošana drošības pasākumu jomā izpaužas
kā saistoši noteikumi par preventīviem un represīviem
pasākumiem.

(4)

Pārējās dalībvalstīs tiesību aktos attiecībā uz drošības
pasākumiem, lai sasniegtu to pašu mērķi, paredz norādes
uz standartizācijas iestāžu izstrādātiem tehniskajiem standartiem. Šādas sistēmas priekšrocība ir strauja pielāgošanās
tehnikas attīstībai, ievērojot arī drošības prasības.

(1) OV C 10, 14.1.2004., 6. lpp.
(2) Eiropas Parlamenta 2003. gada 21. oktobra Atzinums (OV C 82 E,
1.4.2004., 68. lpp.) un Padomes 2006. gada 14. novembra Lēmums.
(3) OV L 77, 26.3.1973., 29. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar
Direktīvu 93/68/EEK (OV L 220, 30.8.1993., 1. lpp.).
(4) Skat. V pielikuma A daļu.
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(10) Padomes Lēmums 93/465/EEK (1) nosaka tehniskās saska-

ņošanas direktīvās paredzēto atbilstības vērtēšanas procedūru dažādo stadiju moduļus;
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prasībām, par atbilstīgām 2. panta noteikumiem, lai šīs iekārtas
varētu laist tirgū un brīvā apritē, kā attiecīgi norādīts 2. un
3. pantā.

(11) Procedūru izvēlei nevajadzētu izraisīt visā Kopienā jau

pieņemto elektroierīču drošības standartu pazemināšanos.
(12) Šai direktīvai nevajadzētu skart dalībvalstu pienākumus

attiecībā uz termiņiem direktīvas transponēšanai valsts
tiesību aktos un tās piemērošanai, kā izklāstīts V pielikuma
B daļā,
IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

Standartus uzskata par saskaņotiem, ja tie ir izstrādāti, kopīgi
vienojoties dalībvalstu paziņotajām iestādēm saskaņā ar 11. panta
pirmās daļas a) punktu, un publicēti saskaņā ar attiecīgajās valstīs
spēkā esošo kārtību. Standartus atjaunina, ņemot vērā tehnoloģisko attīstību un labas inženiertehniskās prakses sasniegumus
drošības jautājumos.

Informācijas nolūkā saskaņoto standartu sarakstu un norādes par
tiem publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
1. pants

Šajā direktīvā “elektroiekārtas” ir visas iekārtas, 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.
2. pants
1. Dalībvalstis veic visus attiecīgos pasākumus, lai nodrošinātu,
ka elektroiekārtas var laist tirgū tikai tad, ja tās, izgatavotas
saskaņā ar Kopienā spēkā esošu labu inženiertehnisko praksi
drošības jautājumos un atbilstīgi uzstādītas, apkalpotas un
lietotas paredzētajiem mērķiem, neapdraud cilvēkus, mājdzīvniekus vai īpašumu.
2. Šīs direktīvas 1. punktā norādīto drošības mērķu galvenie
elementi ir uzskaitīti I pielikumā.
3. pants
Dalībvalstis veic visus attiecīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka
gadījumā, ja elektroiekārtas atbilst 2. panta noteikumiem,
saskaņā ar 5., 6., 7. vai 8. pantā paredzētajiem nosacījumiem
šo iekārtu brīva aprite Kopienā drošības apsvērumu dēļ netiek
kavēta.

6. pants

1. Ja saskaņotie standarti, kā noteikts 5. pantā, vēl nav
izstrādāti un publicēti, dalībvalstis veic visus attiecīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka nolūkā laist tirgū vai brīvā apritē, kā
attiecīgi norādīts 2. un 3. pantā, to kompetentās administratīvās
iestādes uzskata par atbilstīgām 2. panta noteikumiem arī tādas
elektroiekārtas, kas atbilst Starptautiskās komisijas par elektroiekārtu aprobācijas noteikumiem (CEE) vai Starptautiskās elektrotehniskās komisijas (IEC) drošības noteikumiem, kuriem
piemērota 2. un 3. punktā izklāstītā publicēšanas procedūra.

2. Panta 1. punktā minētos drošības noteikumus Komisija
paziņo dalībvalstīm tūlīt pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā, bet pēc
tam ikreiz, kad tos publicē. Komisija, apspriedusies ar dalībvalstīm, norāda noteikumus un jo īpaši to variantus, kurus tā iesaka
publicēt.

3. Dalībvalstis trijos mēnešos dara Komisijai zināmus iebildumus, kas tām varētu rasties pret šādi paziņotiem noteikumiem,
norādot drošības pamatojumu, kā dēļ noteikumi nebūtu
atzīstami.

4. pants
Saistībā ar elektroiekārtām dalībvalstis nodrošina, ka elektropiegādes uzņēmumi nenosaka stingrākas drošības prasības nekā
2. pantā izklāstītās attiecībā uz pieslēgumu tīklam vai elektroenerģijas piegādi elektroiekārtu lietotājiem.

Informācijas nolūkā tos drošības noteikumus, pret kuriem nav
nekādu iebildumu, publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

7. pants
5. pants
Dalībvalstis veic visus attiecīgos pasākumus, lai jo īpaši
nodrošinātu, ka to kompetentās administratīvās iestādes atzīst
visas elektroiekārtas, kas atbilst saskaņoto standartu drošības
(1) Padomes Lēmums 93/465/EEK (1993. gada 22. jūlijs) par atbilstības
novērtējuma procedūru dažādu posmu moduļiem un noteikumiem
par to, kā piestiprināt CE atbilstības zīmi, ko paredzēts izmantot
tehniskas saskaņošanas direktīvās (OV L 220, 30.8.1993., 23. lpp.).

Ja saskaņotu standartu 5. panta nozīmē vai saskaņā ar 6. pantu
publicētu drošības noteikumu vēl nav, dalībvalstis veic visus
attiecīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka nolūkā laist tirgū vai
brīvā apritē, kā attiecīgi norādīts 2. un 3. pantā, to kompetentās
administratīvās iestādes uzskata par atbilstīgām 2. panta noteikumiem arī tādas elektroiekārtas, kas ražotas saskaņā ar
ražošanas dalībvalstī spēkā esošo standartu drošības noteikumiem, ja šīs iekārtas nodrošina šo dalībvalstu teritorijā
pieprasītajai drošības pakāpei līdzvērtīgu drošību.
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8. pants

1. Pirms laišanas tirgū pie elektroierīcēm jāpiestiprina 10. pantā
paredzētais CE marķējums, kas liecina par elektroierīces atbilstību
šīs direktīvas noteikumiem, ieskaitot IV pielikumā aprakstītās
atbilstības vērtēšanas procedūras.

2. Domstarpību gadījumā ražotājs vai preču ievedējs var
iesniegt ziņojumu, ko sastādījusi iestāde, kuru informē saskaņā
ar 11. panta pirmās daļas b) punktu, par elektroiekārtas atbilstību
2. panta noteikumiem.

3. Ja uz elektroierīcēm attiecas citas direktīvas, kas nosaka citus
aspektus un kas arī paredz CE marķējumu, tad pēdējais liecina arī
par attiecīgo elektroierīču atbilstības prezumpciju šīm direktīvām.

Tomēr, ja viena vai vairākas no šīm direktīvām pārejas periodā
ļauj izgatavotājam izvēlēties piemērojamās nostādnes, tad CE
marķējums liecina par atbilstību tikai to direktīvu noteikumiem,
kuras izgatavotājs ir piemērojis ražojumam. Šajā gadījumā
informācijai par piemērotajām direktīvām, kuras publicētas
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, jābūt direktīvās noteiktajos
dokumentos, paziņojumos vai instrukcijās, ko pievieno šīm
elektroierīcēm.

4. Komisija paziņo 3. pantā minētās iestādes atzinumu visām
dalībvalstīm, kuras trijos mēnešos var darīt Komisijai zināmus
savus apsvērumus. Komisija minētajā atzinumā vienlaicīgi atzīmē
visus attiecīgo pušu apsvērumus.
5. Ņēmusi vērā šos apsvērumus, Komisija vajadzības gadījumā
izstrādā attiecīgus ieteikumus vai atzinumus.
10. pants
1. Izgatavotājs vai viņa pilnvarots pārstāvis, kas veic uzņēmējdarbību Kopienā, piestiprina III pielikumā minēto CE atbilstības
marķējumu pie elektroierīces vai, ja tas nav iespējams, tad pie tās
iepakojuma, instrukcijas vai garantijas sertifikāta tā, lai tas būtu
redzams, viegli salasāms un neizdzēšams.
2. Aizliegts pie elektroierīcēm piestiprināt tādus marķējumus,
kurus, pēc nozīmes un formas, trešās personas var sajaukt ar CE
marķējumu. Tomēr jebkuru citu marķējumu drīkst piestiprināt
pie elektroierīces, tās iepakojuma, instrukcijas vai garantijas
sertifikāta, ja tas nemazina CE marķējuma redzamību un
salasāmību.
3. Neskarot 9. pantu:
a)

ja kāda dalībvalsts konstatē, ka CE marķējums ir piestiprināts nepamatoti, izgatavotāja vai viņa pilnvarotā pārstāvja,
kas veic uzņēmējdarbību Kopienā, pienākums ir nodrošināt
elektroierīces atbilstību saskaņā ar noteikumiem, kas
attiecas uz CE marķējumu, un izbeigt pārkāpumu saskaņā
ar attiecīgās dalībvalsts nosacījumiem;

b)

ja neatbilstība turpinās, dalībvalsts veic visus vajadzīgos
pasākumus, lai ierobežotu vai aizliegtu attiecīgās elektroierīces laišanu tirgū vai nodrošinātu tās izņemšanu no tirgus
saskaņā ar 9. pantu.

9. pants
1. Ja drošības apsvērumu dēļ dalībvalsts aizliedz laist tirgū kādu
elektroiekārtu vai kavē tās brīvu apriti, tā tūlīt informē pārējās
attiecīgās dalībvalstis un Komisiju, pamatojot šādu lēmumu un jo
īpaši norādot:

a)

b)

vai iekārtas neatbilstība 2. pantam ir attiecināma uz 5. pantā
norādīto saskaņoto standartu, 6. pantā minēto noteikumu
vai 7. pantā norādīto standartu nepilnībām;
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11. pants
Katra dalībvalsts dara pārējām dalībvalstīm un Komisijai zināmu
šādu informāciju:

vai iekārtas neatbilstība 2. pantam ir attiecināma uz šādu
standartu vai publikāciju kļūdainu piemērošanu vai uz
minētajā pantā minētās labas inženiertehniskās prakses
neievērošanu.

a)

iestādes, kas minētas 5. panta otrajā daļā,

b)

iestādes, kas var sagatavot ziņojumu saskaņā ar 8. panta
2. punktu vai dot atzinumu saskaņā ar 9. pantu,

2. Ja pārējām dalībvalstīm ir iebildumi pret 1. punktā minēto
lēmumu, Komisija tūlīt apspriežas ar attiecīgajām dalībvalstīm.

c)

publikācijas atsauci, kas minēta 5. panta otrajā daļā.

3. Ja vienošanās nav panākta trijos mēnešos no informācijas
paziņošanas dienas, kā noteikts 1. punktā, Komisija pieprasa
atzinumu vienai no iestādēm, kas informētas saskaņā ar 11. panta
pirmās daļas b) punktu, kuras juridiskā adrese nav attiecīgās
dalībvalsts teritorijā un kura nav iesaistīta 8. pantā paredzētajā
procedūrā. Atzinumā konstatē, kādā apmērā nav izpildīti 2. panta
noteikumi.

Katra dalībvalsts dara pārējām dalībvalstīm un Komisijai zināmus
visas izmaiņas iepriekš minētajā informācijā.
12. pants
Šī direktīva neattiecas uz elektroiekārtām, kas paredzētas
izvešanai uz trešām valstīm.
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13. pants

15. pants

Dalībvalstis dara Komisijai zināmus tiesību aktu galvenos
noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

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

14. pants

16. pants

Ar šo Direktīva 73/23/EEK tiek atcelta, neskarot dalībvalstu
pienākumus attiecībā uz termiņiem direktīvu transponēšanai
valsts tiesību aktos un direktīvu piemērošanai, kā izklāstīts V pielikuma B daļā.
Atsauces uz atcelto direktīvu uzskata par atsaucēm uz šo
direktīvu, un tās būtu jālasa saskaņā ar atbilstības tabulu
VI pielikumā.

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.
Strasbūrā, 2006. gada 12. decembris.
Eiropas Parlamenta vārdā priekšsēdētājs
J. BORRELL FONTELLES

Padomes vārdā priekšsēdētājs
M. PEKKARINEN
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I PIELIKUMS
Drošības Principu Galvenie Elementi Elektroiekārtām, Kas Paredzētas Lietošanai Noteiktās Sprieguma Robežās

1.

2.

Vispārēji nosacījumi
a)

Būtiskie parametri, kuru atzīšana un ievērošana nodrošinās elektroiekārtas drošu lietošanu tai paredzētajā
nolūkā, ir jānorāda uz iekārtas vai, ja tas nav iespējams, tai pievienotā paziņojumā.

b)

Tirdzniecības nosaukums vai preču zīme būtu skaidri jāuzdrukā uz elektroiekārtas vai, ja tas nav iespējams, uz
iepakojuma.

c)

Elektroiekārtai kopā ar tās sastāvdaļām jābūt izgatavotai tā, lai to varētu droši un pienācīgi samontēt un pieslēgt.

d)

Elektroiekārtai jābūt konstruētai un izgatavotai tā, lai nodrošinātu garantētu aizsardzību pret šā pielikuma 2. un
3. punktā minētajiem riskiem, ja iekārtu lieto tai paredzētajā nolūkā un veic atbilstīgu tehnisko apkopi.

Aizsardzība pret elektroiekārtas radītiem riskiem
Saskaņā ar 1. punktu būtu jānosaka tehniska rakstura pasākumi, lai nodrošinātu:

3.

a)

cilvēku un mājdzīvnieku pietiekamu aizsardzību pret fiziska kaitējuma risku vai citādu kaitējumu, ko varētu
radīt tiešs vai netiešs kontakts;

b)

ka iekārta nerada temperatūru, elektrisko loku vai starojumu, kas izraisītu apdraudējumu;

c)

cilvēku, mājdzīvnieku un īpašuma pienācīgu aizsardzību pret elektroiekārtas radītu neelektriska rakstura
apdraudējumu, par ko liecina pieredze;

d)

izolāciju, kurai ir jābūt atbilstīgai paredzamiem apstākļiem.

Aizsardzība pret riskiem, ko var radīt ārēja ietekme uz elektroiekārtu
Saskaņā ar 1. punktu jānosaka tehniski pasākumi, lai nodrošinātu:
a)

ka elektroiekārta atbilst paredzētajām mehāniskajām prasībām, neapdraudot cilvēkus, mājdzīvniekus un
īpašumu;

b)

ka elektroiekārta ir izturīga pret nemehānisku ietekmi paredzētajos vides apstākļos, neapdraudot cilvēkus,
mājdzīvniekus un īpašumu;

c)

ka elektroiekārta neapdraud cilvēkus, mājdzīvniekus un īpašumu paredzamos 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
Elektrības skaitītāji
Kontaktdakšas un kontaktligzdas mājsaimniecības vajadzībām
Elektriskie žogu aktivatori
Radiotraucējumi
Specializētas elektroiekārtas lietošanai uz kuģiem, aviācijā vai uz dzelzceļiem, kas atbilst to starptautisko organizāciju
izstrādātiem drošības noteikumiem, kuros piedalās dalībvalstis.
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III PIELIKUMS
CE Atbilstības Marķējums Un EK Atbilstības Deklarācija

A.

CE atbilstības marķējums
CE atbilstības marķējums sastāv no lielajiem burtiem CE šādā formā:

B.

—

Ja CE marķējumu samazina vai palielina, iepriekš sniegtajā graduētajā zīmējumā noteiktās proporcijas jāsaglabā.

—

CE marķējuma komponentu vertikālajam izmēram jābūt vienādam, un tas nedrīkst būt mazāks par 5 mm.

EK atbilstības deklarācija
EK atbilstības deklarācijā jābūt šādiem elementiem:
—

izgatavotāja vai viņa pilnvarota pārstāvja Kopienā nosaukumam un adresei,

—

elektroierīces aprakstam,

—

norādei uz saskaņotajiem standartiem,

—

ja vajadzīgs, norādēm uz specifikācijām, uz kurām attiecas deklarētā atbilstība,

—

tās personas identifikācijas datiem, kurai ir paraksta tiesības un kura ir pilnvarota uzņemties saistības
izgatavotāja vai viņa pilnvarota pārstāvja, kas reģistrēts Kopienā, vārdā,

—

CE marķējuma piestiprināšanas gadskaitļa pēdējiem diviem cipariem.
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IV PIELIKUMS
Iekšējā Ražošanas Kontrole

1.

Iekšējā ražošanas kontrole ir procedūra, ar kuru izgatavotājs vai pilnvarots pārstāvis, kas reģistrēts Kopienā, kurš
izpilda 2. punktā noteiktās saistības, nodrošina un deklarē elektroierīces atbilstību uz to attiecināmajām šīs direktīvas
prasībām. Izgatavotājam vai viņa pilnvarotam pārstāvim, kas reģistrēts Kopienā, pie katra ražojuma jāpiestiprina CE
marķējums un jāsastāda rakstiska atbilstības deklarācija.

2.

Izgatavotājam jāsastāda 3. punktā aprakstītā tehniskā dokumentācija, kas viņam vai viņa pilnvarotam pārstāvim, kas
reģistrēts Kopienā, tās teritorijā jāglabā attiecīgo valsts iestāžu vajadzībām inspekcijas nolūkā vismaz 10 gadus, skaitot
no pēdējā ražojuma izgatavošanas dienas.
Ja ne izgatavotājs, ne viņa pilnvarots pārstāvis nav reģistrēts Kopienā, par šo dokumentāciju atbild persona, kas
elektroierīci piedāvā Kopienas tirgū.

3.

Tehniskajai dokumentācijai jānodrošina elektroierīces atbilstības šīs direktīvas prasībām vērtējums. Tai jāattiecas uz
elektroierīces projektu, izgatavošanu un darbību, ciktāl tas skar minēto vērtējumu. Tajā jāiekļauj:
—

elektroierīces vispārīgs apraksts,

—

konceptuāli projekta un izgatavošanas zīmējumi un detaļu, detaļu bloku, ķēžu u.c. shēmas,

—

minēto zīmējumu un shēmu un elektroierīces darbības izpratnei vajadzīgi apraksti un paskaidrojumi,

—

pilnībā vai daļēji piemēroto standartu saraksts un šajā direktīvā noteikto drošības aspektu risinājumu apraksts, ja
nav piemēroti standarti,

—

projekta aprēķinu un izdarīto pārbaužu rezultāti utt.,

—

testa ziņojumi.

4.

Izgatavotājam vai viņa pilnvarotam pārstāvim jāglabā atbilstības deklarācijas eksemplārs un tehniskā dokumentācija.

5.

Izgatavotājam jāveic visi vajadzīgie pasākumi, lai izgatavošanas procesā nodrošinātu izgatavoto ražojumu atbilstību
2. punktā minētajai tehniskajai dokumentācijai un uz tiem attiecināmajām šīs direktīvas prasībām.
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V PIELIKUMS

A daļa
Atceltā direktīva ar tās grozījumu
Padomes Direktīva 73/23/EEK

(OV L 77, 26.3.1973., 29. lpp.)

Padomes Direktīva 93/68/EEK

(OV L 220, 30.8.1993., 1. lpp.)

Tikai 1. panta 12. punkts un 13. pants

B daļa
Termiņi transponēšanai valsts tiesību aktos un piemērošanai
(minēts 14. pantā)
Direktīva

Termiņš transponēšanai

Piemērošanas datums

73/23/EEK

1974. gada 21. augusts (1)

—

93/68/EEK

1994. gada 1. jūlijs

1995. gada 1. janvāris (2)

(1)
(2)

Attiecībā uz Dāniju termiņu pagarināja līdz pieciem gadiem, t.i., līdz 1978. gada 21. februārim. Skat. Direktīvas 73/23/EEK 13. panta
1. punktu.
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. Skat. Direktīvas 93/68/EEK 14. panta 2. punktu.
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VI PIELIKUMS

Atbilstības Tabula

Direktīva 73/23/EEK

1.-7. pants
8. pants, 1. punkts
8. pants, 2. punkts
8. pants, 3. punkts, a) apakšpunkts
8. pants, 3. punkts, b) apakšpunkts
9. pants, 1. punkts, pirmais ievilkums
9. pants, 1. punkts, otrais ievilkums
9. pants, 2. līdz 5. punkts
10. pants
11. pants, pirmais ievilkums
11. pants, otrais ievilkums
11. pants, trešais ievilkums
12. pants
13. pants, 1. punkts
13. pants, 2. punkts
—
—
14. pants
I līdz IV pielikums
—
—

Šī direktīva

1.-7. pants
8. pants, 1. punkts
8. pants, 2. punkts
8. pants, 3. punkts, pirmā daļa
8. pants, 3. punkts, otrā daļa
9. pants, 1. punkts, a) apakšpunkts
9. pants, 1. punkts, b) apakšpunkts
9. pants, 2. līdz 5. punkts
10. pants
11. pants, a) punkts
11. pants, b) punkts
11. pants, c) punkts
12. pants
—
13. pants
14. pants
15. pants
16. pants
I līdz IV pielikums
V pielikums
VI pielikums

