Sabiedriskā apspriešana par Zemsprieguma
direktīvas 2014/35/ES izvērtēšanu
Ar zvaigznīti (*) atzīmētās ailes jāaizpilda obligāti.

Ievads
Eiropas Komisijas Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU ģenerāldirektorāts tagad izvērtē
Zemsprieguma direktīvu 2014/35/ES.
Šī direktīva aptver lielu skaitu plaši lietotu elektroierīču, piemēram, elektriskās cepeškrāsnis, veļas
mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas, tosterus, televizorus, drukātājus, lampas utt. (ievērojiet, ka šis
saraksts nav izsmeļošs, bet tikai orientējošs).
Konkrētāk - Zemsprieguma direktīva ar noteiktiem izņēmumiem ir piemērojama Eiropas tirgū laistajām
elektroiekārtām, kuru nominālais spriegums ir robežās no 50 V līdz 1000 V (maiņstrāva) vai no 75 V līdz
1500 V (līdzstrāva).
Zemsprieguma direktīvai ir divējāds uzdevums: nodrošināt augstu drošības līmeni patērētājiem un citām
skartajām personām, kā arī mājdzīvniekiem un īpašumam, un nodrošināt direktīvas darbības jomā ietverto
preču brīvu apriti iekšējā tirgū.
Anketas aizpildīšana aizņems aptuveni 10 minūtes. Personu identificējoši dati netiek vākti, un visa sniegtā
informācija/viedoklis tiks sintezēts kopā ar citiem līdzekļiem savāktajiem datiem, tādējādi nodrošinot
pilnīgu konfidencialitāti.

Informācija par respondentu
* 1. Atlasiet savu dzīvesvietas valsti:
Austrija
Beļģija
Bulgārija
Horvātija
Kipra
Čehija
Dānija
Igaunija
Somija
Francija
Vācija
Grieķija
Ungārija
Īrija
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Īrija
Itālija
Latvija
Lietuva
Luksemburga
Malta
Nīderlande
Polija
Portugāle
Rumānija
Slovākija
Slovēnija
Spānija
Zviedrija
Apvienotā Karaliste
Cita

Jautājumi
* 2. Cik labi jums ir zināma Zemsprieguma direktīva 2014/35/ES?
Sīki pārzinu šo direktīvu, tās mērķus, ierobežojumus un prasības
/pienākumus, ko tā uzliek
Es zinu, ka tāda direktīva ir, bet nezinu, kāds tieši ir tās saturs
Es par šo direktīvu neko īsti nezinu
No kurienes jums ir šīs zināšanas?
No plašsaziņas līdzekļiem
No lietošanas rokasgrāmatas
Cits
Ja atbilde ir “Cits”, precizējiet:

* 3. Kurus ražojumus zemāk redzamajā sarakstā esat iegādājies pēdējo divu
gadu laikā?
Ievērojiet, ka var norādīt vairākas atbildes.

Datori un perifērais aprīkojums (piem., drukātāji, monitori)
Patēriņa elektronika (piem., televizori, DVD atskaņotājs, spēļu konsoles)
Elektriskie motori, ģeneratori, transformatori un elektroapgādes un vadības
aparāti (piem., ģeneratori, pultis, konsoles, sadales skapji un citas
elektriskās vadības aparātu bāzes)
Vadojums un elektroinstalācijas ierīces (piem., kabeļi, pagarinātāji)
Elektriskais apgaismošanas aprīkojums (piem., lustras, lampas,
transportlīdzekļu halogēnlampas)

Sadzīves elektrotehnika (piem., elektriskās cepeškrāsnis, veļas mazgāšanas
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Sadzīves elektrotehnika (piem., elektriskās cepeškrāsnis, veļas mazgāšanas
un žāvēšanas mašīnas, elektriskie sildītāji, ventilatori, ledusskapji un
saldētavas, katli, rokas žāvējamie aparāti, virsmas ēdiena gatavošanai, grili
un tosteri)
Mehānisko transportlīdzekļu elektriskais un elektroniskais aprīkojums (piem.,
aizdedzes sveču vadu komplekti, transportlīdzekļa starteraprīkojuma daļas,
sadalītāji un aizdedzes spoles, līdzstrāvas magnētelektriskie ģeneratori,
rokmetināšanas aparāti ar pārklātiem elektrodiem)
Citas elektroiekārtas (piem., elektriskās mašīnas/aparāti ar individuālām
funkcijām, mašīnas ar tulkošanas vai vārdnīcas funkcijām, signalizācijas,
drošības vai satiksmes kontroles iekārtas dzelzceļiem, autoceļiem,
iekšzemes ūdensceļiem, stāvlaukumiem)
4. Kur parasti šīs preces pērkat?
Ievērojiet, ka var norādīt vairākas atbildes.

Jūsu

Citā ES

Citā valstī ārpus

valstī

valstī

ES

Elektropreču, elektronisko preču veikalos
Lielveikalos
Pērku lietotas preces no citiem
iedzīvotājiem
Internetveikalos
Citur

Ja atbilde ir “Citur”, precizējiet:

5. Ja iepriekšējam jautājumam esat atzīmējis atbildi “citā valstī ārpus ES”,
precizējiet, kurā vai kurās valstīs:

* 6. Vai jums kādreiz ir bijis risks jūsu vai kāda cita drošībai, izmantojot kādus
no iepriekšējā jautājumā norādītajiem ražojumiem?
Ir
Nav
Nezinu / nav viedokļa
Ja risks ir bijis, precizējiet:

7. Ja uz iepriekšējo jautājumu atbildējāt pozitīvi, vai par bīstamo situāciju ar
kādu sazinājāties?
Ievērojiet, ka var norādīt vairākas atbildes.

Sazinājos ar ražojuma pārdevēju
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Sazinājos ar ražojuma pārdevēju
Sazinājos ar ekonomikas dalībnieku (ražotāju, importētāju vai izplatītāju),
kurš atbildīgs par ražojumu
Sazinājos ar patērētāju organizāciju
Sazinājos ar iestādēm
Sazinājos ar kādu citu
Nesazinājos ar nevienu
Ja atzīmējāt arī “sazinājos ar kādu citu”, precizējiet:

* 8. Ko jūs domājat par lietošanas rokasgrāmatā(-s) sniegto informāciju?
Ievērojiet, ka var norādīt vairākas atbildes.

Par drošības jautājumiem sniegtā informācija ir pietiekama
Par drošības jautājumiem sniegtā informācija nav pietiekama
Ražotāja kontaktinformācija ir pietiekami skaidra un detalizēta
Lietotāju brīdināšanai par drošības jautājumiem noderīgs/pietiekams ir
papīra formāts
Lietotāju brīdināšanai par drošības jautājumiem noderīgs/pietiekams ir
elektroniskais formāts (piem., saite uz tīmekļa lapu) vai digitālais formāts,
kas redzams uz ražojuma
Lietotāju brīdināšanai par drošībai būtiskākajiem aspektiem ir noderīgs
/pietiekams vienas papīra lapas formāts apvienojumā ar elektronisko/digitālo
formātu, kur pieejama visa instrukciju rokasgrāmata
Citi komentāri
Ja jums ir vēl kādi komentāri, ievadiet šeit:

9. Vai jums ir kādreiz gadījies tā, ka esat mēģinājis, bet neesat varējis atrast
vai saprast...
Norādiet atbilstošo variantu. Var norādīt vairākas atbildes.

… ražotāja nosaukumu un kontaktinformāciju
… importētāja nosaukumu un kontaktinformāciju
… CE zīmi
… ražojuma sērijas numuru un veidu
… ražojuma drošības norādījumus
Lūdzu, aprakstiet konkrēto situāciju sīkāk!

10. Ja uz iepriekšējo jautājumu atbildējāt pozitīvi, vai par trūkstošo vai
neskaidro informāciju ar kādu sazinājāties?
Ievērojiet, ka var norādīt vairākas atbildes.

Sazinājos ar ražojuma pārdevēju
Sazinājos ar ražojuma ražotāju, kura nosaukums bija norādīts lietošanas
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Sazinājos ar ražojuma pārdevēju
Sazinājos ar ražojuma ražotāju, kura nosaukums bija norādīts lietošanas
rokasgrāmatā
Sazinājos ar patērētāju organizāciju
Sazinājos ar iestādēm
Sazinājos ar kādu citu
Nesazinājos ar nevienu
Ja atzīmējāt arī “sazinājos ar kādu citu”, precizējiet:

11. Ja jums ir vēl kādi komentāri vai piebildes par šīs sabiedriskās
apspriešanas tematu, ievadiet šeit zemāk.

12. Varat arī augšupielādēt jūsu atbildes pamatojošu dokumentu ar
kodolīgu informāciju, piemēram, nostājas dokumentu.
Maksimālais datnes lielums ir 1 MB.

Paldies, ka piedalījāties šajā sabiedriskajā apspriešanā!
Aicinām arī piedalīties detalizētākā aptaujā, kur var sniegt viedokli par jautājumiem, kuri attiecas
uz ražotājiem, izplatītājiem, valsts iestādēm un tirgus uzraudzības iestādēm.
Šo detalizēto aptauju var atrast šeit: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/LVDStakeholderSurvey .
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