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ĪSS PAMATOJUMS

Patērētāju drošība un vides aizsardzība ir viens no preču vienotā tirgus stūrakmeņiem, kas ir 
viens no Eiropas lielākajiem sasniegumiem brīvas aprites nodrošināšanai. 

Visā ES ir kopēji drošības un vides noteikumi, lai aizsargātu pilsoņus pret drošības 
apdraudējumiem, piesārņojumu un kaitējumu videi. Tomēr ES tirgū joprojām tiek pārdoti 
pārāk daudzi produkti, kas neatbilst šiem ES tiesību aktos paredzētajiem noteikumiem. 
Neatbilstīgi produkti ir potenciāli bīstami patērētājiem, tie apdraud vidi un kropļo konkurenci.

Regulas priekšlikums ir daļa no “preču paketes”, kas risina dažus trūkumus, lai uzlabotu 
vienotā preču tirgus darbību. Referents atzinīgi vērtē priekšlikumu regulai, kuras mērķis ir 
stiprināt atbilstību un izpildi Savienības saskaņošanas tiesību aktiem par produktiem. Tomēr 
referents norāda uz regulas ierobežoto darbības jomu, kas attiecas tikai uz saskaņotajiem 
produktiem, kuri uzskaitīti pielikumā. Attiecībā uz pielikumā iekļautajām tiesību normām ir 
paredzēts “lex generalis noteikums”, lai izvairītos no iespējamā riska, ka varētu veidoties 
pārklāšanās vai pretrunas ar “lex specialis noteikumiem”, kuriem ir tāds pats mērķis, raksturs 
vai ietekme un kuri ir citos spēkā esošos vai turpmāk pieņemtos noteikumos Savienības 
saskaņošanas tiesību aktos. 

Referents atzīst, ka Savienības saskaņošanas tiesību aktu izpilde ir dalībvalstu atbildības 
jomā, taču tās ierobežo jurisdikcija. Tāpēc, lai nodrošinātu konsekventu izpildi visā ES un 
efektīvi mazinātu neatbilstību, ir nepieciešama darbību koordinēšana. 

Atbilstību ES tiesību aktiem uzskata par labāko veidu, kā nodrošināt produktu drošumu. 
Piemēram, ES tiesību akti tādās jomās kā rotaļlietas un ķīmiskās vielas ir vieni no 
stingrākajiem pasaulē. Tomēr Eiropas Savienībā katru dienu tiek pārdots liels daudzums 
nedrošu un neatbilstošu produktu. Saskaņā ar RAPEX 2017. gada ziņojumu visbīstamākās 
produktu kategorijas ir šādas — rotaļlietas (29 %), mehāniskie transportlīdzekļi (20 %), 
apģērbs, tekstilizstrādājumi un modes preces (12 %), un visbiežāk ziņotais risks ir traumas 
iespējamība (28 %), kam seko ķīmiskais risks (22 %). 

Lai uzlabotu pašreizējo situāciju, ir vajadzīga ciešāka sadarbība starp iestādēm un 
uzņēmējiem. Tas iet roku rokā ar tirgus uzraudzības prakses konsekvenci visā ES un pie tās 
ārējām robežām, lai visur nodrošinātu vienādi augstu atbilstības līmeni. Šajā kontekstā 
referents atzinīgi vērtē pienākumus attiecībā uz savstarpējo palīdzību un juridisku 
prezumpciju, ka produkts, kas atzīts par neatbilstīgu vienā dalībvalstī, ir neatbilstīgs visā ES.

Referents piekrīt, ka priekšlikums uzlabos sadarbību izpildes jomā un atbilstību, vienlaikus 
neuzliekot nesamērīgu vai pārmērīgu slogu dalībvalstu iestādēm un uzņēmumiem. Tādēļ 
priekšlikumā vajadzētu paredzēt vienīgi to, kas nepieciešams mērķu sasniegšanai. Referents 
atgādina, ka ir jāpatur prātā MVU objektīvās iespējas. 

Lai tirgus uzraudzības sistēmas ietvaros visā Savienībā nodrošinātu testu ticamību un 
konsekvenci, Komisija ierosina izraudzīties Savienības testēšanas iestādes. Laboratorijām, 
kuras izraudzītas par Savienības testēšanas iestādēm, vajadzētu būt nodrošinātām ar 
speciālajām zināšanām, aprīkojumu, infrastruktūru un darbiniekiem, lai tās spētu veikt 
uzdevumus atbilstoši augstākajiem standartiem. Tāpēc referents iesaka, ka tām vajadzētu 
darboties kā riska un apdraudējumu zināšanu centriem (piemēram, attiecībā uz kaitīgām 
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ķīmiskajām vielām). Referents vēlas nodrošināt, ka paziņotajai struktūrai vai jebkurai citai 
atbilstības novērtēšanas struktūrai ir iespēja kļūt par Savienības testēšanas iestādi, ja tā atbilst 
paredzētajiem nosacījumiem.

Referents atzinīgi vērtē to, ka ar regulu tiek izveidots Savienības produktu atbilstības tīkls, 
kura mērķis ir koordinēt un veicināt dalībvalstu kopīgo izpildes darbību īstenošanu. Referents 
papildus ierosina izveidot saskaņotu Eiropas mēroga datubāzi datu vākšanai par nelaimes 
gadījumiem un traumām, lai nodrošinātu konsekventu uzraudzību visā ES un lai tā kalpotu 
par instrumentu jaunu veselības un drošuma tiesību aktu un standartu izstrādei un izpildes 
uzlabošanai.

Referents jo īpaši atzinīgi vērtē to, ka regula paredz stingrāku kontroles regulējumu attiecībā 
uz produktiem, ko ieved Savienības tirgū (gandrīz 30 % no ES precēm), jo, kad produkti ir 
ievesti, tie nonāk brīvā apritē visā Savienībā. Vienlaikus referents uzsver, ka ir svarīgi, lai 
prasības saistībā ar vides, veselības un drošuma aizsardzību attiektos uz produktiem, kurus
ieved Savienības tirgū, un vienotajā tirgū nonāktu tikai droši un atbilstīgi produkti. Lai 
nodrošinātu, ka nedroši vai neatbilstīgi produkti netiek laisti Savienības tirgū, muitas dienesti 
veic pienācīgas pārbaudes pirms to laišanas brīvā apgrozībā. Referents uzskata, ka prakse 
trešo valstu eksportētājiem izvēlēties tādas ievešanas vietas, kur kontrole ir mazāk 
sistemātiska vai stingra, ir pienācīgi jānovērš un muitas dienestu darbība ir jāpastiprina, lai 
novērstu trūkumus.

Kopumā referents savos ierosinātajos grozījumos pievēršas veselības, drošuma un vides 
aizsardzībai un uzskata, ka regula par atbilstību un izpildi palīdzēs veidot taisnīgāku iekšējo 
preču tirgu.

GROZĪJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Lai Savienībā nodrošinātu produktu 
brīvu apriti, ir nepieciešams gādāt, lai tie 
atbilstu prasībām, kas nodrošina augsta 
līmeņa aizsardzību sabiedrības interesēm, 
piemēram, veselībai un drošībai kopumā, 
veselībai un drošībai darba vietā, patērētāju 
aizsardzību un vides un sabiedriskās 
drošības aizsardzību. Šo prasību stingra 
izpilde ir būtiska pienācīgai šo interešu 
aizsargāšanai un tādu apstākļu 
izveidošanai, kas ir labvēlīgi godīgai 

(1) Lai Savienībā nodrošinātu produktu 
brīvu apriti, ir nepieciešams gādāt, lai tie 
atbilstu prasībām, kas nodrošina augsta
līmeņa aizsardzību sabiedrības interesēm, 
piemēram, veselībai un drošībai kopumā, 
veselībai un drošībai darba vietā, patērētāju 
aizsardzību un vides un sabiedriskās 
drošības aizsardzību. Šo prasību stingra 
izpilde ir būtiska pienācīgai šo interešu 
aizsargāšanai un tādu apstākļu 
izveidošanai, kas ir labvēlīgi godīgai 
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konkurencei Savienības preču tirgū. Tāpēc, 
lai minēto izpildi nodrošinātu visā iekšējā 
tirgū, tostarp attiecībā uz produktiem, ko 
ieved Savienībā no trešām valstīm, ir 
nepieciešami noteikumi.

konkurencei Savienības preču tirgū. Tāpēc, 
lai minēto izpildi nodrošinātu visā iekšējā 
tirgū, tostarp attiecībā uz produktiem, ko 
ieved Savienībā no trešām valstīm, ir 
nepieciešami noteikumi. Lai palīdzētu 
uzņēmējiem nodrošināt atbilstību 
Savienības tiesību aktiem un lai radītu 
iespēju tirgus uzraudzības iestādēm veikt 
izpildes darbības, šajās prasībās būtu 
jāatrod pareizais līdzsvars starp 
vienkāršību un efektivitāti. Šīs regulas 
prasības un to piemērošana ir izstrādāta 
tā, lai prioritāri uzraudzītu tos produktus, 
kuri varētu radīt nopietnu risku.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Šī regula būtu jāattiecina uz 
produktiem, uz kuriem attiecas pielikumā 
uzskaitītie Savienības saskaņošanas tiesību 
akti. Pielikumā uzskaitītajiem tiesību 
aktiem būtu jāaptver visi Savienības 
saskaņošanas tiesību akti par rūpnieciski 
ražotiem produktiem, kas nav pārtika, 
barība, cilvēkiem paredzētās un veterinārās 
zāles, dzīvi augi un dzīvnieki, cilvēku 
izcelsmes produkti un augu un dzīvnieku 
produkti, kuri ir tieši saistīti ar to turpmāku 
pavairošanu. Tādējādi Savienības līmenī 
tiks nodrošināts vienots minēto produktu 
tirgus uzraudzības regulējums. Šā iemesla 
dēļ jāgroza vairāki Savienības 
saskaņošanas tiesību aktu par produktiem 
instrumenti, jo īpaši nolūkā svītrot atsauces 
uz konkrētiem Regulas (EK) Nr. 765/2008 
noteikumiem. Ja nākotnē tiks pieņemti 
jauni Savienības saskaņošanas tiesību akti, 
tad tajos jānosaka, vai šī regula ir 
piemērojama arī šiem minētajiem tiesību 
aktiem.

(5) Šī regula būtu jāattiecina uz 
produktiem, uz kuriem attiecas 
Direktīva 2001/95/EK vai pielikumā 
uzskaitītie Savienības saskaņošanas tiesību 
akti. Pielikumā uzskaitītajiem tiesību 
aktiem būtu jāaptver visi Savienības 
saskaņošanas tiesību akti par rūpnieciski 
ražotiem produktiem, kas nav pārtika, 
barība, cilvēkiem paredzētās un veterinārās 
zāles, dzīvi augi un dzīvnieki, cilvēku 
izcelsmes produkti un augu un dzīvnieku 
produkti, kuri ir tieši saistīti ar to turpmāku 
pavairošanu. Tādējādi Savienības līmenī 
tiks nodrošināts vienots minēto produktu 
tirgus uzraudzības regulējums. Šā iemesla 
dēļ jāgroza vairāki Savienības 
saskaņošanas tiesību aktu par produktiem 
instrumenti, jo īpaši nolūkā svītrot atsauces 
uz konkrētiem Regulas (EK) Nr. 765/2008 
noteikumiem. Ja nākotnē tiks pieņemti 
jauni Savienības saskaņošanas tiesību akti, 
tad tajos jānosaka, vai šī regula ir 
piemērojama arī šiem minētajiem tiesību 
aktiem.
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Pamatojums

Patērētāju efektīvas aizsardzības nolūkā ir būtiski, lai direktīva tiktu iekļauta šajos tiesību 
aktos. Vairāki direktīvā minētie produkti, piemēram, rotaļlietas, ir īpaši svarīgi plašai 
sabiedrībai, un tie būtu jāaizsargā.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Patērētāju drošība lielā mērā ir 
atkarīga no tādu Savienības saskaņošanas 
tiesību aktu par produktiem aktīvas 
izpildes, kuros paredzētas drošības 
prasības. Tāpēc ir nepieciešams stiprināt 
izpildes pasākumus. Šie pasākumi būtu 
pastāvīgi jāuzlabo un tiem būtu jākļūst 
aizvien efektīvākiem, lai risinātu 
pašreizējās pasaules tirgus un aizvien 
sarežģītākās piegādes ķēdes problēmas.

(7) Patērētāju drošība lielā mērā ir 
atkarīga no tādu Savienības tiesību aktu par 
produktiem aktīvas izpildes, kuros 
paredzētas drošības prasības. Tāpēc ir 
nepieciešams stiprināt izpildes pasākumus, 
tostarp attiecībā uz produktiem, kurus 
tiešsaistē piedāvā pārdošanai tiešajiem 
lietotājiem Savienībā. Šie pasākumi būtu 
pastāvīgi jāuzlabo un tiem būtu jākļūst 
aizvien efektīvākiem, lai risinātu 
pašreizējās pasaules tirgus un aizvien 
sarežģītākās piegādes ķēdes problēmas.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Īpaša uzmanība būtu jāpievērš 
lietu internetam un arvien lielākam 
skaitam ierīču ar mākslīgo intelektu, 
ņemot vērā, ka patērētāji ikdienā arvien 
vairāk izmanto pievienotas ierīces, nezinot 
par drošības apdraudējumiem, ko šādas 
ierīces var radīt, un pastāvošos attālinātos 
riskus. Tāpēc Savienības tiesiskajā 
regulējumā būtu jārisina šie jautājumi, lai 
nodrošinātu labāku aizsardzību 
patērētājiem.



AD\1158272LV.docx 7/39 PE620.896v02-00

LV

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Atbildība par Savienības 
saskaņošanas tiesību aktu izpildi būtu 
jāuzņemas dalībvalstīm, kuru tirgus 
uzraudzības iestādēm būtu jānodrošina, ka 
tiesību akti tiek pilnībā ievēroti. Tādēļ 
dalībvalstīm būtu jāiedibina sistemātiska 
pieeja tirgus uzraudzības un citu izpildes 
pasākumu efektivitātes nodrošināšanai.

(9) Atbildība par Savienības 
saskaņošanas tiesību aktu izpildi būtu 
jāuzņemas dalībvalstīm, kuru tirgus 
uzraudzības iestādēm būtu jānodrošina, ka 
tiesību akti tiek pilnībā ievēroti. Tādēļ 
dalībvalstīm būtu jāiedibina sistemātiska 
pieeja tirgus uzraudzības un citu izpildes 
pasākumu efektivitātes nodrošināšanai ar 
nosacījumu, ka Komisija uzrauga 
Savienības saskaņošanas tiesību aktu 
pienācīgu izpildi.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Taisnīgākam vienotam tirgum būtu 
jānodrošina vienādi konkurences apstākļi 
visiem uzņēmējiem un aizsardzība pret 
negodīgu konkurenci. Tādēļ ir 
nepieciešama pastiprināta Savienības 
saskaņošanas tiesību aktu par produktiem 
izpilde. Laba sadarbība starp ražotājiem un 
tirgus uzraudzības iestādēm ir būtisks 
elements, kas saistībā ar produktu ļauj 
nekavējoties iejaukties un veikt korektīvu 
pasākumu. Lai tirgus uzraudzības iestādēm 
būtu kāds, kuram var uzdot jautājumus par 
produktu atbilstību Savienības 
saskaņošanas tiesību aktiem, ir svarīgi, lai 
būtu kontaktpersona, kas veic 
uzņēmējdarbību Savienībā. Personai, kas ir 
atbildīga par šādas atbilstības informācijas 
sniegšanu, vajadzētu būt ražotājam vai 
importētājam, vai kādai citai personai, ko 
šim nolūkam izraudzījies ražotājs, 
piemēram, citam uzņēmējam. Tās 

(14) Taisnīgākam vienotam tirgum būtu 
jānodrošina vienādi konkurences apstākļi 
visiem uzņēmējiem un aizsardzība pret 
negodīgu konkurenci. Tādēļ ir 
nepieciešama pastiprināta Savienības 
saskaņošanas tiesību aktu par produktiem 
izpilde. Laba sadarbība starp ražotājiem, 
izplatītājiem, vairumtirgotājiem, 
mazumtirgotājiem un tirgus uzraudzības 
iestādēm ir būtisks elements, kas saistībā ar 
produktu ļauj nekavējoties iejaukties un 
veikt korektīvu pasākumu. Lai tirgus 
uzraudzības iestādēm būtu kāds, kuram var 
uzdot jautājumus par produktu atbilstību 
Savienības saskaņošanas tiesību aktiem, ir 
svarīgi, lai būtu kontaktpersona, kas veic 
uzņēmējdarbību Savienībā. Personai, kas ir 
atbildīga par šādas atbilstības informācijas 
sniegšanu, vajadzētu būt ražotājam vai tā 
pilnvarotam pārstāvim, ko šim nolūkam 
izraudzījies ražotājs. Ja ražotājs neveic 
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personas lomai, kas ir atbildīga par 
atbilstības informāciju un uzņēmējdarbību 
veic Savienībā, ir būtiska nozīme, lai tirgus 
uzraudzības iestādes nodrošinātu ar 
kontaktpersonu, kas veic uzņēmējdarbību 
Savienībā, un lai savlaicīgi veiktu 
konkrētus uzdevumus nolūkā nodrošināt to, 
ka produkti atbilst Savienības saskaņošanas 
tiesību aktu prasībām, tādējādi dodot 
labumu patērētājiem, darba ņēmējiem un 
uzņēmumiem Savienībā. Šīs regulas 
noteikumi, kas paredz, ka jābūt personai, 
kura veic uzņēmējdarbību Savienībā un ir 
atbildīga par atbilstības informāciju, nebūtu 
jāpiemēro, ja īpašas prasības, kas noteiktas 
konkrētos tiesību instrumentos par 
produktiem, faktiski sasniedz tādu pašu 
rezultātu, proti, Regulas (EK) 
Nr. 1223/2009 4. pants, Regulas (ES) 
2017/745 15. pants un Regulas (ES) 
2017/746 15. pants.

uzņēmējdarbību Savienībā un tam nav 
pilnvarota pārstāvja, tad personai, kas 
atbildīga par šādas atbilstības 
informācijas sniegšanu, vajadzētu būt 
importētājam vai izplatītājam. Tās 
personas lomai, kas ir atbildīga par 
atbilstības informāciju un uzņēmējdarbību 
veic Savienībā, ir būtiska nozīme, lai tirgus 
uzraudzības iestādes nodrošinātu ar 
kontaktpersonu, kas veic uzņēmējdarbību 
Savienībā, un lai savlaicīgi veiktu 
konkrētus uzdevumus nolūkā nodrošināt to, 
ka produkti atbilst Savienības saskaņošanas 
tiesību aktu prasībām, tādējādi dodot 
labumu patērētājiem, darba ņēmējiem un 
uzņēmumiem Savienībā. Šīs regulas 
noteikumi, kas paredz, ka jābūt personai, 
kura veic uzņēmējdarbību Savienībā un ir 
atbildīga par atbilstības informāciju, nebūtu 
jāpiemēro, ja īpašas prasības, kas noteiktas 
konkrētos tiesību instrumentos par 
produktiem, faktiski sasniedz tādu pašu 
rezultātu, proti, Regulas (EK) Nr.
1223/2009 4. pants, Regulas (ES) 2017/745 
15. pants un Regulas (ES) 2017/746 
15. pants.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Tirgus uzraudzības darbībām 
vajadzētu būt pamatīgām un efektīvām, lai 
nodrošinātu, ka Savienības saskaņošanas 
tiesību akti par produktiem tiek piemēroti 
pareizi. Ņemot vērā, ka uzņēmējiem 
kontroles var būt slogs, tirgus uzraudzības 
iestādēm pārbaudes darbības būtu 
jāorganizē un jāveic, ņemot vērā uzņēmēju 
intereses un gādājot, lai slogs būtu tikai 
tāds, kāds nepieciešams efektīvu un 
lietderīgu kontroļu veikšanai. Turklāt 
dalībvalstu kompetentajām iestādēm tirgus 
uzraudzības darbības būtu jāveic vienādi 

(18) Tirgus uzraudzības darbībām 
vajadzētu būt pamatīgām un efektīvām, lai 
nodrošinātu, ka Savienības saskaņošanas 
tiesību akti par produktiem tiek piemēroti 
pareizi. Ņemot vērā, ka uzņēmējiem 
kontroles var būt slogs, tirgus uzraudzības 
iestādēm pārbaudes darbības būtu 
jāorganizē un jāveic, ņemot vērā šo 
uzņēmēju intereses un gādājot, lai slogs 
būtu tikai tāds, kāds nepieciešams efektīvu 
un lietderīgu kontroļu veikšanai. Turklāt 
dalībvalstu kompetentajām iestādēm tirgus 
uzraudzības darbības būtu jāveic vienādi 
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rūpīgi neatkarīgi no tā, vai konkrētā 
produkta neatbilstība ir svarīga attiecīgās 
dalībvalsts teritorijā, vai arī tai var būt 
ietekme uz citas dalībvalsts tirgu.

rūpīgi neatkarīgi no tā, vai konkrētā 
produkta neatbilstība ir svarīga attiecīgās 
dalībvalsts teritorijā, vai arī tai var būt 
ietekme uz citas dalībvalsts tirgu. Būtu 
jāparedz vienoti nosacījumi par tirgus 
uzraudzības iestāžu veiktajām pārbaudes 
darbībām, ja produkts rada zināmu vai 
jaunu risku.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23a) Tirgus uzraudzības iestādēm 
vajadzētu būt iespējai konsultēt par 
iepakojumu un dot rīkojumu veikt 
izmaiņas, ja tās konstatē situācijas, kas ir 
pretrunā Savienības tiesību aktiem.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Lai tirgus uzraudzības sistēmas 
ietvaros visā Savienībā nodrošinātu testu 
ticamību un konsekvenci, Komisijai būtu 
jāizraugās Savienības testēšanas iestādes. 
Turklāt būtu jāizstrādā visaptverošāka 
informācijas sistēma testa rezultātu 
apmaiņai Savienībā, lai izvairītos no 
nevajadzīgas dublēšanās un Savienības 
līmenī nodrošinātu lielāku saskaņotību.

(33) Lai tirgus uzraudzības sistēmas 
ietvaros visā Savienībā nodrošinātu testu 
ticamību un konsekvenci, Komisijai būtu 
jāizraugās Savienības testēšanas iestādes. 
Tirgus uzraudzības iestādēm būtu pilnībā 
jāņem vērā šo Savienības testēšanas 
iestāžu veikto testu rezultāti. Turklāt būtu 
jāizstrādā visaptverošāka informācijas 
sistēma testa rezultātu apmaiņai Savienībā, 
lai izvairītos no nevajadzīgas dublēšanās 
un Savienības līmenī nodrošinātu lielāku 
saskaņotību. Savienības testēšanas 
iestādēm būtu jādarbojas kā zināšanu 
centriem attiecībā uz zināmiem un 
jauniem riskiem un arī jāpalīdz 
Savienībai un dalībvalstīm izstrādāt 
kopīgu modernāko testēšanas metodiku.
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Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35) Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka 
vienmēr ir pieejami pietiekami finanšu 
resursi tirgus uzraudzības iestāžu 
pienācīgai nodrošināšanai ar personālu un 
aprīkojumu. Efektīva tirgus uzraudzības 
darbība prasa lielus resursus, un katrā 
konkrētā brīdī būtu jānodrošina stabili 
resursi tādā līmenī, kāds atbilst izpildes 
vajadzībām. Tāpēc publiskais finansējums 
būtu jāpapildina ar maksu iekasēšanu, lai 
segtu izmaksas, kas radušās, veicot tirgus 
uzraudzības darbības saistībā ar 
produktiem, kuriem konstatēta neatbilstība; 
būtu pienācīgi jāņem vērā uzņēmēja 
līdzšinējā atbilstība.

(35) Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka 
vienmēr ir pieejami pietiekami finanšu 
resursi tirgus uzraudzības iestāžu 
pienācīgai nodrošināšanai ar personālu un 
aprīkojumu. Efektīva tirgus uzraudzības 
darbība prasa lielus resursus, un katrā 
konkrētā brīdī būtu jānodrošina stabili 
resursi tādā līmenī, kāds atbilst izpildes 
vajadzībām. Administratīvās un 
automatizētas pārbaudes nevar aizstāt 
fiziskās pārbaudes, kas garantē būtisku 
produkta atbilstību attiecīgajiem 
Savienības tiesību aktiem. Tāpēc 
publiskais finansējums būtu jāpapildina ar 
maksu iekasēšanu, lai segtu izmaksas, kas 
radušās, veicot tirgus uzraudzības darbības 
saistībā ar produktiem, kuriem konstatēta 
neatbilstība; būtu pienācīgi jāņem vērā 
uzņēmēja līdzšinējā atbilstība.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
36.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36a) Lai efektīvi novērstu neatbilstīgu 
ražojumu izvietošanu tirgū, būtu 
jāpastiprina to sankciju līmenis, kas 
piemērojamas par šajā regulā uzņēmējiem 
paredzēto pienākumu pārkāpumiem un 
par pārkāpumiem attiecībā uz Savienības 
un dalībvalstu tiesību aktos par 
produktiem paredzētajiem noteikumiem, 
kuri uzliek pienākumus uzņēmējiem.
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Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
38.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38a) Komisijai būtu jāuzrauga muitas 
dienestu sniegums un jānovērš trūkumi 
sniegumā, kas varētu izraisīt vienlīdzīgas 
konkurences apstākļu pavājināšanos 
atbilstīgiem Savienības ražotājiem 
salīdzinājumā ar trešo valstu ražotājiem, 
kuri eksportē preces uz Savienību. 
Komisijai būtu arī jāpievēršas trešo valstu 
eksportētāju praksei izvēlēties tādas 
iebraukšanas vietas Savienībā, kur 
kontrole ir mazāk stingra vai sistemātiska.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā regulā paredzēti noteikumi un 
procedūras atbilstības informācijas 
sniegšanai par konkrētiem produktiem, uz 
kuriem attiecas Savienības tiesību akti, ar 
ko saskaņo minēto produktu tirdzniecības 
nosacījumus. Ar to izveido sistēmu 
sadarbībai ar uzņēmējiem šādu produktu 
jomā.

Šīs regulas mērķis ir aizsargāt Eiropas 
patērētāju veselību, drošumu un drošību, 
kā arī vidi un paredzēt procedūras nolūkā 
nodrošināt, ka Eiropas patērētājiem ir 
pieejami tikai droši un atbilstīgi produkti.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šo regulu piemēro visiem 
produktiem, uz kuriem attiecas šīs regulas 
pielikumā noteiktie Savienības 
saskaņošanas tiesību akti (“Savienības 
saskaņošanas tiesību akti”).

1. Šo regulu piemēro visiem 
produktiem, uz kuriem attiecas Direktīva 
2001/95/EK vai šīs regulas pielikumā 
noteiktie Savienības saskaņošanas tiesību 
akti (“Savienības saskaņošanas tiesību 
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akti”).

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šīs regulas piemērošana neierobežo 
tirgus uzraudzības iestāžu tiesības veikt 
specifiskākus pasākumus, kā paredzēts 
Direktīvā 2001/95/EK.

3. Šīs regulas piemērošana neierobežo 
tirgus uzraudzības iestāžu tiesības veikt 
specifiskākus pasākumus, kā paredzēts 
Direktīvā 2001/95/EK. Tirgus uzraudzības 
iestādēm vienmēr ir jārīkojas, 
pamatojoties uz piesardzības principu, jo 
īpaši attiecībā uz veselību un vidi.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) “tirgus uzraudzība” ir darbības un 
pasākumi, ko tirgus uzraudzības iestādes 
veic, lai nodrošinātu, ka produkti atbilst 
Savienības saskaņošanas tiesību aktu 
prasībām, un lai nepieļautu, ka tie apdraud 
veselību, drošību vai jebkuru citu 
sabiedrības interešu aizsardzības aspektu;

(3) “tirgus uzraudzība” ir darbības un 
pasākumi, ko tirgus uzraudzības iestādes 
veic, lai nodrošinātu, ka produkti atbilst 
Savienības tiesību aktu prasībām, un lai 
nepieļautu, ka tie apdraud veselību un 
drošumu kopumā, arodveselību un darba 
drošību, patērētāju aizsardzību, 
sabiedrības drošību vai jebkuru citu 
sabiedrības interešu aizsardzības aspektu;

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) “formāla neatbilstība” ir jebkāda 
administratīva neatbilstība, kas nav 
būtisko prasību pārkāpums, tostarp (bet 
ne tikai) tā ir neatbilstība, kas minēta 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Lēmuma Nr. 768/2008/EK1a I pielikuma 



AD\1158272LV.docx 13/39 PE620.896v02-00

LV

R34. pantā;

_________________

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 
Lēmums Nr. 768/2008/EK par produktu 
tirdzniecības vienotu sistēmu un ar ko 
atceļ Padomes Lēmumu 93/465/EEK (OV 
L 218, 13.8.2008., 82. lpp.).

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 15. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) “nopietns risks” ir jebkāds nopietns 
risks, ieskaitot nopietnu risku, kura
ietekme nav tūlītēja, kur vajadzīga ātra 
tirgus uzraudzības iestāžu iejaukšanās;

(15) “nopietns risks” ir jebkāds risks, 
kura dēļ ir nepieciešama ātra iejaukšanās 
un pēckontrole, tostarp gadījumi, kur
ietekme var nebūt tūlītēja; uzskata, ka 
nopietnu risku rada jebkurš produkts, kas 
neatbilst Savienības saskaņošanas tiesību
aktos noteiktajām pamatprasībām, vai 
jebkurš produkts, kurš neatbilst 
vispārējiem produktu drošuma kritērijiem 
saskaņā ar Direktīvu 2001/95/EK;

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 22.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22a) “brīvprātīgie pasākumi” ir 
pasākumi, kurus uzņēmējs veic brīvprātīgi 
neatbilstības novēršanai, pamatojoties uz 
tirgus uzraudzības iestādes 
konstatējumiem vai pamatojoties uz 
saviem secinājumiem;

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 22.b punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22b) “pamatots pieprasījums” ir tirgus 
uzraudzības iestādes pieprasījums, kura 
pamatā ir aizdomas par neatbilstību;

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 22.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22c) “atšķirīgi modeļi” ir visi produkti 
ar atšķirīgām īpašībām, pat ja šīs 
atšķirības ir nelielas vai tādu pat vispār 
nav.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) ražotājs uzņēmējdarbību veic 
Savienībā vai Savienībā ir vismaz viena no 
turpmāk norādītajām personām, kas saistīta 
ar produktu:

(a) ražotājs vai tā pilnvarotais 
pārstāvis uzņēmējdarbību veic Savienībā 
vai Savienībā ir vismaz viena no turpmāk 
norādītajām personām, kas saistīta ar 
produktu:

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) importētājs; (i) importētājs, ja ražotājs neveic 
uzņēmējdarbību Savienībā un nav 
pilnvarotā pārstāvja;

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
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4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – ia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ia) izplatītājs;

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ii) fiziska vai juridiska persona, kas 
veic uzņēmējdarbību Savienībā un kam ir 
ražotāja rakstiska pilnvara, ar kuru tā 
izraudzīta par personu, kas ir atbildīga par 
3. punktā uzskaitīto uzdevumu veikšanu, 
un ar kuru tai ir uzdots veikt minētos 
uzdevumus ražotāja vārdā;

(ii) gadījumos, ja nav ražotāju vai 
importētāju, kas veic uzņēmējdarbību 
Savienībā, fiziska vai juridiska persona, 
kas veic uzņēmējdarbību Savienībā un kam 
ir ražotāja rakstiska pilnvara, ar kuru tā 
izraudzīta par personu, kas atbildīga par
atbilstības nodrošināšanu un 3. punktā 
uzskaitīto uzdevumu veikšanu ražotāja 
vārdā;

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) ražotāja, importētāja vai citas 
personas, kas atbilst a) apakšpunkta 
prasībām, identitāte un kontaktinformācija 
ir publiski pieejama saskaņā ar 4. punktu 
un ir norādīta vai identificējama saskaņā ar 
5. punktu.

(b) ražotāja, importētāja, izplatītāja vai 
citas personas, kas atbilst a) apakšpunkta 
prasībām, identitāte un kontaktinformācija 
ir publiski pieejama saskaņā ar 4. punktu 
un ir norādīta vai identificējama saskaņā ar 
5. punktu.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) pēc tirgus uzraudzības iestādes 
pamatota pieprasījuma sniedz minētajai 

(b) pēc tirgus uzraudzības iestādes 
pamatota pieprasījuma sniedz minētajai 
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iestādei visu produkta atbilstības 
pierādīšanai nepieciešamo informāciju un 
dokumentāciju kādā no Savienības 
oficiālajām valodām, ko noteikusi attiecīgā 
dalībvalsts;

iestādei visu produkta atbilstības 
pierādīšanai nepieciešamo informāciju un 
dokumentāciju kādā no Savienības 
oficiālajām valodām, ko noteikusi attiecīgā 
dalībvalsts, un pierādīšanai, ka pastāv 
atšķirīgas būtiskās īpašības starp tā 
atšķirīgajiem modeļiem, kā definēts 3. 
panta 22.c punktā;

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) pēc tirgus uzraudzības iestāžu 
pieprasījuma sadarbojas ar tām jebkādās 
darbībās, kas tiek veiktas, lai novērstu vai, 
ja tas nav iespējams, mazinātu produkta 
radītus riskus.

(c) sadarbojas ar tirgus uzraudzības 
iestādēm un pēc savas iniciatīvas vai pēc 
šo iestāžu pieprasījuma nekavējoties veic 
darbības, lai novērstu vai, ja tas nav 
iespējams, mazinātu produkta radītus 
riskus vai novērstu tā neatbilstību 
prasībām, kas noteiktas Savienības
saskaņošanas tiesību aktos vai Direktīvā 
2001/95/EK; 

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) nekavējoties informē ražotāju un 
attiecīgā gadījumā citus uzņēmējus, ja 
uzskata vai ir iemesls uzskatīt, ka 
attiecīgais produkts rada risku vai 
neatbilst piemērojamiem Savienības 
saskaņošanas tiesību aktiem vai 
saskaņotiem standartiem.

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
4. pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ražotāji tās personas identitāti un 
kontaktinformāciju, kas attiecībā uz 
produktu ir atbildīga par atbilstības 
informāciju, publisko vai nu savā tīmekļa 
vietnē, vai, ja tiem nav savas tīmekļa 
vietnes, ar jebkādiem citiem līdzekļiem, 
kas dod iespēju plašai sabiedrībai 
Savienībā bez maksas viegli piekļūt šai 
informācijai.

svītrots

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
4. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Tās personas identitāti un 
kontaktinformāciju, kas attiecībā uz 
produktu ir atbildīga par atbilstības 
informāciju, norāda uz produkta, tā 
iepakojuma, pakas vai pavaddokumentā, 
vai arī tā ir identificējama no informācijas, 
kas uz tiem norādīta.

5. Ražotāja identitāti un 
kontaktinformāciju un tās personas 
kontaktinformāciju, kas attiecībā uz 
produktu ir atbildīga par atbilstības 
informāciju, norāda uz produkta, tā 
iepakojuma, pakas vai pavaddokumentā, 
vai arī tā ir identificējama no informācijas, 
kas uz tiem norādīta.

Pamatojums

Produktu var laist tirgū tikai tad, ja tas ir atbilstīgs un drošs patērētājiem un videi. Par to 
primāri atbildīgs ir ražotājs.

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
4. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Ražotājs, importētājs un cita 
persona, kura atbilst šā panta 1. punkta 
a) apakšpunkta prasībām, sabiedrībai un 
citiem uzņēmējiem atbilstošā veidā dara 
pieejamus savu produktu modeļu 
sarakstus, papildinot tos ar attēlu, jo īpaši 
attiecībā uz produktiem, uz kuriem 
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attiecas vai attiecās Komisijas lēmums 
saskaņā ar Direktīvas 2001/95/EK 
13. pantu, un attiecībā uz produktiem, 
kuri tiek plaši izplatīti.

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
4.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a pants

Izplatītāju pienākumi

1. Pirms produkts tiek darīts pieejams 
tirgū, izplatītāji veic visus vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka ražotājs 
un importētājs ir ievērojuši prasības, kas 
noteiktas piemērojamajos saskaņošanas 
tiesību aktos, saskaņotajos standartos vai 
Direktīvā 2001/95/EK.

2. Pēc tirgus uzraudzības iestādes 
pamatota pieprasījuma par atbilstības 
informāciju atbildīgā persona sniedz 
minētajai iestādei visu produkta 
atbilstības pierādīšanai nepieciešamo 
informāciju un dokumentāciju kādā no 
Savienības oficiālajām valodām, ko 
noteikusi attiecīgā dalībvalsts, un 
pierādīšanai, ka pastāv atšķirīgas būtiskās 
īpašības starp tā atšķirīgajiem modeļiem, 
kā definēts 3. panta 22.c punktā.

Pamatojums

Mazumtirgotāji pastāvīgi atļauj pārdot un patērēt nelikumīgas vai neatbilstīgas preces. Šis 
grozījums uzliks izplatītājiem pienākumu uzņemties proaktīvāku lomu attiecībā uz nelikumīgu 
preču nepieļaušanu.

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja Savienības saskaņošanas tiesību akti 
paredz, ka jāsagatavo ES atbilstības 
deklarācija, ražotājs to publisko vai nu 
savā tīmekļa vietnē, vai, ja tam nav savas 
tīmekļa vietnes, ar jebkādiem citiem 
līdzekļiem, kas dod iespēju plašai 
sabiedrībai Savienībā bez maksas viegli 
piekļūt šai deklarācijai.

Ja Savienības saskaņošanas tiesību akti 
paredz, ka jāsagatavo ES atbilstības 
deklarācija, ražotāji, tostarp trešo valstu 
ražotāji, vai importētāji to publisko bez 
maksas.

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. pants svītrots

Atbilstības partnerības nolīgumi

1. Tirgus uzraudzības iestāde ar 
uzņēmēju, kas veic uzņēmējdarbību tās 
teritorijā, var noslēgt partnerības 
nolīgumu, saskaņā ar kuru iestāde piekrīt 
sniegt uzņēmējam padomus un 
norādījumus saistībā ar Savienības 
saskaņošanas tiesību aktiem, kas 
piemērojami produktiem, par kuriem 
attiecīgais uzņēmējs ir atbildīgs.

Nolīgums neattiecas uz atbilstības 
novērtēšanas darbībām, kas saskaņā ar 
Savienības saskaņošanas tiesību aktiem 
uzticētas paziņotajām struktūrām.

2. Ja tirgus uzraudzības iestāde 
noslēdz partnerības nolīgumu saskaņā ar 
1. punktu, tā šo faktu ievada 34. pantā 
minētajā sistēmā, kā arī norāda ziņas par 
vienošanās darbības jomu un savu un 
attiecīgā uzņēmēja nosaukumu un adresi.

3. Ja tirgus uzraudzības iestāde 
noslēdz partnerības nolīgumu saskaņā ar 
1. punktu, citas tirgus uzraudzības 
iestādes informē minēto iestādi par visiem 
pagaidu pasākumiem, ko tās veikušas pret 
uzņēmēju, un visiem uzņēmēja veiktajiem 
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korektīvajiem pasākumiem, kas saistīti ar 
atbilstību piemērojamajiem Savienības 
saskaņošanas tiesību aktiem.

4. Tirgus uzraudzības iestāde, kas 
noslēdz partnerības nolīgumu saskaņā ar 
1. punktu, var piemērot uzņēmējam 
maksu, kas atbilst izmaksām, kuras 
iestādei pamatoti radušās, pildot savas 
funkcijas saskaņā ar 1. un 2. punktu.

Pamatojums

Tirgus uzraudzības iestādēm savu funkciju izpildē ir jāsaglabā neatkarība un objektivitāte.

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tirgus uzraudzības iestādes var noslēgt 
saprašanās memorandus ar uzņēmumiem 
vai organizācijām, kas pārstāv uzņēmumus, 
vai tiešajiem lietotājiem, veicot vai 
finansējot kopīgus pasākumus, kuru mērķis 
ir noteikt neatbilstību vai veicināt atbilstību 
konkrētos ģeogrāfiskos apgabalos vai 
saistībā ar konkrētām produktu 
kategorijām.

Tirgus uzraudzības iestādes var noslēgt 
saprašanās memorandus ar muitas 
iestādēm, ostu un lidostu iestādēm, 
ražotājiem vai importētājiem, 
uzņēmumiem vai organizācijām, kas 
pārstāv uzņēmumus, vai tiešajiem 
lietotājiem, veicot vai finansējot kopīgus 
pasākumus, kuru mērķis ir noteikt 
neatbilstību vai veicināt atbilstību 
konkrētos ģeogrāfiskos apgabalos vai 
saistībā ar konkrētām produktu 
kategorijām, lai cita starpā risinātu 
jautājumus, kas rada īpašas bažas 
patērētājiem šajā jomā. Tirgus 
uzraudzības iestāde iesniedz Komisijai 
saprašanās memoranda projektu pirms tā 
pieņemšanas. Komisija tirgus uzraudzības 
iestādēm sniedz atzinumu par memoranda 
projektu un īstenošanas ziņojumu.

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tirgus uzraudzības iestāde, veicot 
izmeklēšanu par neatbilstību, var izmantot 
visu informāciju, kas iegūta, citām tā 
saprašanās memoranda pusēm, ko tirgus 
uzraudzības iestāde noslēgusi saskaņā ar šā 
panta 1. punktu, veicot vai finansējot 
darbības, bet tikai, ja attiecīgā darbība tika 
veikta neatkarīgi, neitrāli un objektīvi.

2. Tirgus uzraudzības iestāde, veicot 
izmeklēšanu par neatbilstību, var izmantot 
visu informāciju, kas iegūta, citām tā 
saprašanās memoranda pusēm, ko tirgus 
uzraudzības iestāde noslēgusi saskaņā ar šā 
panta 1. punktu, veicot vai finansējot 
darbības, bet tikai, ja attiecīgā darbība tika 
veikta neatkarīgi, neitrāli un objektīvi. 
Informācija par to, kā produkti ir testēti, 
un šo testu rezultāti ir publiski pieejami.

Pamatojums

Ir vajadzīga lielāka pārredzamība attiecībā uz testēšanas metodēm un testēšanas kritērijiem, 
kā arī testēšanas rezultātiem.

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Informācijas apmaiņa starp tirgus 
uzraudzības iestādēm un 1. punktā 
minētajiem uzņēmumiem vai 
organizācijām nolūkā sagatavot vai īstenot 
saprašanās memorandu, ko tās noslēdz 
saskaņā ar minēto punktu, nav uzskatāma 
par dienesta noslēpuma prasību 
pārkāpumu.

3. Informācijas apmaiņa starp tirgus 
uzraudzības iestādēm, Komisiju vai ES 
Produktu atbilstības padomi un 1. punktā 
minētajiem uzņēmumiem vai 
organizācijām nolūkā sagatavot vai īstenot 
saprašanās memorandu, ko tās noslēdz 
saskaņā ar minēto punktu, notiek saskaņā 
ar dienesta noslēpuma prasībām. Jebkādai 
minētās informācijas turpmākai 
izmantošanai piemēro visstingrākās 
konfidencialitātes, dienesta noslēpuma un 
komercnoslēpuma garantijas.

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) procedūras, kas paredzētas, lai 
uzraudzītu tādus nelaimes gadījumus vai 

(b) procedūras, kas paredzētas, lai 
uzraudzītu tādus nelaimes gadījumus vai 
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kaitējumu cilvēku veselībai vai tiešo 
lietotāju drošībai, par kuriem ir aizdomas, 
ka tos izraisījuši šādi produkti;

kaitējumu cilvēku veselībai vai tiešo 
lietotāju drošumam vai drošībai, par 
kuriem ir aizdomas, ka tos izraisījuši šādi 
produkti;

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) procedūras zinātnes un tehnikas 
zināšanu vākšanai un pētīšanai attiecībā 
uz drošuma jautājumiem, kas jo īpaši 
ietekmē veselību un vides aizsardzību;

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts – db apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(db) procedūras ar mērķi izveidot 
sadarbību un informācijas un pieredzes 
apmaiņu starp tirgus uzraudzības 
iestādēm un zinātnes vai pētniecības 
iestādēm.

Pamatojums

Apmainīšanās ar zināšanām, informāciju un pieredzi starp tirgus uzraudzības iestādēm un 
zinātnes un pētniecības iestādēm, šķiet, dotu labumu abām pusēm, jo īpaši jomās, kurās 
vērojama ļoti strauja zinātnes attīstība un inovācija.

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tirgus uzraudzības iestādes savu 
1. punktā noteikto darbību ietvaros veic 
kontroles, izmantojot uz risku balstītu 
pieeju un ņemot vērā vismaz šādus 

2. Tirgus uzraudzības iestādes savu 
1. punktā noteikto darbību ietvaros veic 
kontroles, izmantojot uz risku balstītu 
pieeju, ievērojot piesardzības principu un 
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faktorus: ņemot vērā vismaz šādus faktorus:

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) produktu, piemēram, produktu 
skaits tirgū un jebkādi apdraudējumi, kas 
saistīti ar šo produktu;

(i) produktu, piemēram, produktu 
skaits tirgū un jebkādi apdraudējumi, kas 
saistīti ar šo produktu, īpašu uzmanību 
pievēršot potenciālā riska veselības 
dimensijai;

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
12. pants – 3. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) produkts var kaitēt tiešo lietotāju 
veselībai vai drošībai;

(a) produkts var kaitēt tiešo lietotāju
veselībai, drošumam vai drošībai vai 
izraisīt kaitējumu videi;

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
12. pants – 3. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) produkts neatbilst piemērojamajām 
Savienības saskaņošanas tiesību aktu 
prasībām.

(b) produkts neatbilst piemērojamajām 
Savienības saskaņošanas tiesību aktu vai 
Direktīvas 2001/95/EK prasībām un tāpēc 
varētu apdraudēt tiešo lietotāju veselību
un drošumu.

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
12. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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Ja produkti tiek izņemti, atsaukti, aizliegti 
vai ierobežoti, tirgus uzraudzības iestāde 
nodrošina, ka Komisija, izmantojot Tīklu, 
kurš izveidots saskaņā ar 31. pantu, citas 
dalībvalstis un tiešie lietotāji tiek attiecīgi 
informēti.

Ja produkti tiek izņemti, atsaukti, aizliegti 
vai ierobežoti, tirgus uzraudzības iestāde 
nodrošina, ka Komisija, izmantojot Tīklu, 
kurš izveidots saskaņā ar 31. pantu, 
Savienības testēšanas iestādes, citas 
dalībvalstis un tiešie lietotāji tiek attiecīgi 
informēti.

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
12. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Lai atrisinātu visas domstarpības, 
kas dalībvalstu iestāžu, uzņēmēju un 
atbilstības novērtējuma struktūru starpā 
radušās saistībā ar atšķirīgu risku 
novērtējumu, Komisija pēc savas ierosmes 
vai pēc uzraudzības iestādes pieprasījuma 
var uzticēt 28. pantā minētajām Eiropas 
Savienības references laboratorijām veikt 
riska novērtējumu. Šis riska novērtējums 
ir saistošs visām ieinteresētajām 
personām.

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts ne retāk kā ik pēc 
trim gadiem izstrādā valsts tirgus 
uzraudzības stratēģiju. Šī stratēģija veicina 
konsekventu, visaptverošu un integrētu 
pieeju tirgus uzraudzībai un Savienības 
saskaņošanas tiesību aktu izpildei 
dalībvalsts teritorijā, un tā aptver visas 
produktu piegādes ķēdes nozares un 
posmus, ieskaitot importu un digitālās 
piegādes ķēdes.

1. Katra dalībvalsts ne retāk kā ik pēc 
četriem gadiem izstrādā valsts tirgus 
uzraudzības stratēģiju, ņemot vērā straujo 
tirgus attīstību un jaunu risku 
parādīšanos. Šī stratēģija veicina 
konsekventu, visaptverošu un integrētu 
pieeju tirgus uzraudzībai un Savienības 
saskaņošanas tiesību aktu izpildei 
dalībvalsts teritorijā, un tā aptver visas 
produktu piegādes ķēdes nozares un 
posmus, ieskaitot importu un digitālās 
piegādes ķēdes. Izstrādājot savas valsts 
tirgus uzraudzības stratēģijas, dalībvalstis 
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apspriežas ar ieinteresētajām personām 
un to komentārus dara pieejamus plašai 
sabiedrībai.

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) jomas, kas Savienības saskaņošanas 
tiesību aktu izpildes nolūkos ir atzītas par 
prioritārām;

(b) jomas, kas Savienības saskaņošanas 
tiesību aktu izpildes nolūkos ir atzītas par 
prioritārām; dalībvalstis produktus, uz 
kuriem attiecas vai ir attiecies ārkārtas 
lēmums saskaņā ar 
Direktīvas 2001/95/EK 13. pantu, uzskata 
par prioritārām jomām;

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) izpildes darbības, kas plānotas, lai 
samazinātu neatbilstību rašanos jomās, 
kuras ir atzītas par prioritārām, tostarp 
attiecīgā gadījumā minimālos kontroles 
līmeņus, kas paredzēti produktu 
kategorijām, kurām ir būtiski neatbilstības 
līmeņi;

(c) izpildes darbības, kas plānotas, lai 
samazinātu neatbilstību rašanos jomās, 
kuras ir atzītas par prioritārām, tostarp 
attiecīgā gadījumā minimālos kontroles 
līmeņus, kas paredzēti produktu 
kategorijām, kurām ir būtiski neatbilstības 
līmeņi un kuras varētu radīt nopietnu risku;

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fa) novērtējumu par jauniem riskiem 
patērētājiem saistībā ar produktiem, kas 
var pieslēgties internetam un apdraudēt 
patērētāju drošību;
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Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
13. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis savu valsts tirgus 
uzraudzības stratēģiju paziņo, izmantojot 
34. pantā minēto sistēmu.

3. Dalībvalstis savu valsts tirgus 
uzraudzības stratēģiju paziņo, izmantojot 
34. pantā minēto sistēmu, un dara to 
pieejamu plašai sabiedrībai.

Pamatojums

Lielākas pārredzamības nolūkā.

Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums
14. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) pilnvaras veikt uzņēmēju 
organizāciju sistēmu revīzijas, tostarp visu 
to procedūru revīzijas, ko tās ir ieviesušas, 
lai nodrošinātu atbilstību šai regulai un 
piemērojamajiem Savienības 
saskaņošanas tiesību aktiem;

svītrots

Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums
14. pants – 3. punkts – e apakšpunkts – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) pārbaudes laikā uz vajadzīgo 
laikposmu un izmeklēšanai vajadzīgajā 
apmērā aizzīmogot jebkuras uzņēmēja 
telpas vai izņemt jebkuru uzņēmēja 
informāciju, datus vai dokumentus;

(2) pārbaudes laikā uz vajadzīgo 
laikposmu un izmeklēšanai vajadzīgajā 
apmērā aizzīmogot attiecīgās uzņēmēja 
telpas vai izņemt jebkuru uzņēmēja 
informāciju, datus vai dokumentus;

Grozījums Nr. 55
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Regulas priekšlikums
14. pants – 3. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) pilnvaras veikt pagaidu pasākumus, 
ja nav pieejami citi efektīvi līdzekļi, lai 
novērstu nopietnu risku, tostarp jo īpaši
pagaidu pasākumus, saskaņā ar kuriem 
pieprasa mitināšanas pakalpojumu 
sniedzējiem izņemt vai bloķēt saturu vai 
ierobežot piekļuvi tam vai apturēt vai 
ierobežot piekļuvi tīmekļa vietnei, 
pakalpojumam vai kontam, vai pieprasīt 
domēna reģistriem vai reģistrētājiem uz 
konkrētu laiku apturēt pilnā domēna 
nosaukuma darbību;

(h) pilnvaras veikt pagaidu vai galīgos 
pasākumus saistībā ar nedrošiem vai 
neatbilstīgiem produktiem, ja nav pieejami 
citi efektīvi līdzekļi, lai novērstu nopietnu 
risku, tostarp jo īpaši pasākumus, saskaņā 
ar kuriem pieprasa mitināšanas 
pakalpojumu sniedzējiem izņemt vai bloķēt 
saturu vai ierobežot piekļuvi tam vai 
apturēt vai ierobežot piekļuvi tīmekļa 
vietnei, pakalpojumam vai kontam, vai 
pieprasīt domēna reģistriem vai 
reģistrētājiem uz konkrētu laiku apturēt 
pilnā domēna nosaukuma darbību;

Grozījums Nr. 56

Regulas priekšlikums
14. pants – 3. punkts – m apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(m) pilnvaras izdot rīkojumu par 
neatbilstības rezultātā gūtās peļņas 
atgūšanu;

(m) pilnvaras izdot rīkojumu par 
neatbilstības rezultātā gūtās peļņas 
atgūšanu un pieprasīt, lai uzņēmumi 
izsniedz kompensācijas skartajiem 
patērētājiem;

Grozījums Nr. 57

Regulas priekšlikums
14. pants – 3. punkts – n apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(n) pilnvaras publicēt visus galīgos 
lēmumus, galīgos pasākumus, uzņēmēja 
apņemšanos vai saskaņā ar šo regulu 
pieņemtos lēmumus, tostarp publicēt tā 
uzņēmēja identitāti, kurš bija atbildīgs par 
neatbilstību.

(n) pilnvaras publicēt visus galīgos
lēmumus, galīgos pasākumus, uzņēmēja 
apņemšanos vai saskaņā ar šo regulu 
pieņemtos lēmumus, tostarp publicēt tā 
uzņēmēja identitāti, kurš bija atbildīgs par 
neatbilstību, ievērojot visstingrākās 
konfidencialitātes, dienesta noslēpuma un 
komercnoslēpuma garantijas un 
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nosacījumus par to, kā uzņēmējs 
kompensē patērētājiem nodarīto 
zaudējumu vai kaitējumu.

Grozījums Nr. 58

Regulas priekšlikums
14. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Tirgus uzraudzības iestādes publicē 
visas tām paustās uzņēmēju apņemšanās, 
sīku informāciju par uzņēmēju veiktajiem 
korektīvajiem pasākumiem attiecīgās tirgus 
uzraudzības iestādes teritorijā un sīku 
informāciju par visiem pagaidu 
pasākumiem, ko attiecīgā tirgus 
uzraudzības iestāde veikusi saskaņā ar šo 
regulu.

4. Tirgus uzraudzības iestādes publicē 
visas tām paustās uzņēmēju apņemšanās, 
sīku informāciju par uzņēmēju veiktajiem 
korektīvajiem pasākumiem attiecīgās tirgus 
uzraudzības iestādes teritorijā un sīku 
informāciju par visiem pagaidu 
pasākumiem, ko attiecīgā tirgus 
uzraudzības iestāde veikusi saskaņā ar šo 
regulu, ievērojot visstingrākās 
konfidencialitātes, dienesta noslēpuma un 
komercnoslēpuma garantijas.

Grozījums Nr. 59

Regulas priekšlikums
14. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Tirgus uzraudzības iestādes savas 
pilnvaras īsteno saskaņā ar 
proporcionalitātes principu.

5. Tirgus uzraudzības iestādes savas 
pilnvaras īsteno saskaņā ar piesardzības 
principu un proporcionalitātes principu.

Grozījums Nr. 60

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tirgus uzraudzības iestādes pietiekami 
plašā mērogā izdara pienācīgas produktu 
īpašību dokumentāras pārbaudes, attiecīgos 
gadījumos — fiziskas un laboratoriskas 
kontroles, pamatojoties uz reprezentatīvo 

Tirgus uzraudzības iestādes saskaņā ar 
Komisijas noteiktu vienotu metodiku 
pietiekami plašā mērogā izdara pienācīgas 
produktu īpašību dokumentāras pārbaudes, 
attiecīgos gadījumos — fiziskas un 
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paraugu. laboratoriskas kontroles, pamatojoties uz 
reprezentatīvo paraugu. Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, 
nosakot minimālo procentuālo daļu 
pārbaužu skaitam, kas tirgus uzraudzības 
iestādēm jāveic attiecībā uz dažādu 
produktu kategoriju produktiem saskaņā 
ar Savienības Produktu atbilstības tīkla 
noteiktajām prioritātēm.

Grozījums Nr. 61

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tirgus uzraudzības iestādes vajadzības 
gadījumā ievēro konfidencialitātes
principu, lai aizsargātu dienesta 
noslēpumu un komercnoslēpumu vai lai
saskaņā ar dalībvalstu tiesību aktiem 
saglabātu personas datus, ievērojot 
prasību, ka informācija jāpublisko visā 
iespējamajā apjomā, lai aizsargātu tiešo 
lietotāju intereses Savienībā.

Tirgus uzraudzības iestādes nodrošina 
stingrākās konfidencialitātes, dienesta 
noslēpuma un komercnoslēpuma 
garantijas un saskaņā ar dalībvalstu tiesību 
aktiem saglabā personas datus, ievērojot 
prasību, ka informācija jāpublisko visā 
iespējamajā apjomā, lai aizsargātu tiešo 
lietotāju intereses Savienībā.

Grozījums Nr. 62

Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lēmumu par to, vai produkts rada 
nopietnu risku, pamato ar atbilstīgu riska 
novērtējumu, kurā ņem vērā apdraudējuma 
būtību un tā rašanās varbūtību. Augstāka 
drošuma līmeņa iegūšanas iespēja vai tādu 
citu produktu pieejamība, kuru radītā riska 
pakāpe ir mazāka, nav pamats, lai 
uzskatītu, ka produkts rada nopietnu risku.

2. Lēmumu par to, vai produkts rada 
nopietnu risku, pamato ar atbilstīgu riska 
novērtējumu, kurā ņem vērā apdraudējuma 
būtību, tā rašanās varbūtību un 
piesardzības principu. Minētajā lēmumā 
jo īpaši ņem vērā riska veselības 
dimensiju. Augstāka drošuma līmeņa 
iegūšanas iespēja vai tādu citu produktu 
pieejamība, kuru radītā riska pakāpe ir 
mazāka, nav pamats, lai uzskatītu, ka 
produkts rada nopietnu risku.
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Grozījums Nr. 63

Regulas priekšlikums
20. pants – 4. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) sniedz neatkarīgas tehniskas vai 
zinātniskas konsultācijas Komisijai, tostarp 
saskaņā ar 31. pantu izveidotajam Tīklam, 
un dalībvalstīm;

(c) sniedz neatkarīgas tehniskas vai 
zinātniskas konsultācijas Komisijai, tostarp 
saskaņā ar 31. pantu izveidotajam Tīklam, 
un dalībvalstīm, un norāda uz jauniem 
riskiem, pamatojoties uz jaunākajām 
zinātnes atziņām;

Grozījums Nr. 64

Regulas priekšlikums
20. pants – 4. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) darbojas kā zināšanu centrs 
attiecībā uz riskiem un jauniem riskiem 
patērētājiem un videi, piemēram, saistībā 
ar kaitīgām ķīmiskajām vielām, kuras ir 
klasificētas kā kancerogēnas, mutagēnas 
un reproduktīvajai sistēmai toksiskas, vai 
citām vielām, kas rada bažas patēriņa 
precēs;

Grozījums Nr. 65

Regulas priekšlikums
20. pants – 4. punkts – eb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(eb) darbojas kā zināšanu centrs 
attiecībā uz jauniem riskiem patērētājiem 
saistībā ar produktiem, kuri var 
pieslēgties internetam;
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Grozījums Nr. 66

Regulas priekšlikums
20. pants – 4. punkts – ec apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ec) Savienības testēšanas iekārtas arī 
palīdz Komisijai un dalībvalstīm izstrādāt 
kopīgu modernāko testēšanas metodiku; 
tiek izveidotas ciešas attiecības starp 
Eiropas Ķīmisko vielu aģentūru un 
Savienības testēšanas iestādēm, kas 
darbojas kā zināšanu centrs, izvairoties 
no pārklāšanās un nodrošinot optimālu 
atbalstu dalībvalstu tirgus uzraudzības un 
izpildes pasākumiem.

Grozījums Nr. 67

Regulas priekšlikums
20. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Tirgus uzraudzības iestādes, 
pieņemot atbilstīgus tirgus uzraudzības 
pasākumus, pienācīgi ņem vērā 
Savienības testēšanas iestāžu veikto testu 
rezultātus, analīzi un secinājumus.

Grozījums Nr. 68

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pēc lūguma iesniedzējas iestādes 
pieprasījuma, lūguma saņēmēja iestāde, 
izmantojot pilnvaras, kas tai piešķirtas ar 
šo regulu, nekavējoties veic visus 
vajadzīgos izpildes pasākumus, lai izbeigtu 
neatbilstību.

1. Pēc lūguma iesniedzējas iestādes 
vai Komisijas, vai jebkuras citas 
ieinteresētās personas, kas sniedz 
pienācīgus pierādījumus par neatbilstību, 
pieprasījuma lūguma saņēmēja iestāde, 
izmantojot pilnvaras, kas tai piešķirtas ar 
šo regulu, nekavējoties veic visus 
vajadzīgos izpildes pasākumus, lai izbeigtu 
neatbilstību. Ja lūguma saņēmēja iestāde 
nerīkojas, Komisija pati var veikt visus 
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vajadzīgos izpildes pasākumus.

Grozījums Nr. 69

Regulas priekšlikums
26. pants – 7. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija katru gadu līdz 30. jūnijam 
sagatavo ziņojumu, kurā ietverta 
dalībvalstu iesniegtā informācija par 
iepriekšējo kalendāro gadu. Ziņojumu 
publicē 34. pantā minētajā sistēmā.

Komisija katru gadu līdz 30. jūnijam 
sagatavo ziņojumu un ziņojuma 
kopsavilkumu, kurā ietverta dalībvalstu 
iesniegtā informācija par iepriekšējo 
kalendāro gadu. Ziņojumu publicē 
34. pantā minētajā sistēmā.

Grozījums Nr. 70

Regulas priekšlikums
26. pants – 8. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja kādas dalībvalsts muitas dienestiem ir 
iemesls uzskatīt, ka uzņēmējs produktu 
ievešanas vietu Savienības tirgū ir 
mainījis uz citu dalībvalsti, jo kontrole tur 
ir mazāk stingra vai sistemātiska, tie 
informē minētās dalībvalsts attiecīgās 
iestādes par uzņēmēja riska profilu un var 
lūgt Savienības produktu atbilstības 
tīklam uzraudzīt šādu produktu ievešanu.

Pamatojums

Mērķis ir nodrošināt, ka tirgū nonāk tikai droši un atbilstīgi produkti.

Grozījums Nr. 71

Regulas priekšlikums
27. pants– 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) produkts nav marķētas vai etiķetēts (b) produkts nav marķēts vai etiķetēts 
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saskaņā ar minētajiem Savienības 
saskaņošanas tiesību aktiem;

saskaņā ar minētajiem Savienības 
saskaņošanas tiesību aktiem un to nevar 
izlabot saprātīgā termiņā;

Grozījums Nr. 72

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tirgus uzraudzības iestādes par 
prioritāti uzskata produktus, kurus 
laišanai brīvā apgrozībā deklarējis atzītais 
uzņēmējs, kā noteikts Regulas (ES) 
Nr. 952/2013 38. panta 2. punktā, bet kuru 
laišana brīvā apgrozībā ir apturēta saskaņā 
ar šīs regulas 28. panta 1. punktu.

1. Tirgus uzraudzības iestādes 
nodrošina visiem uzņēmējiem vienādu 
attieksmi attiecībā uz to produktu laišanu 
brīvā apgrozībā, kuru laišana brīvā 
apgrozībā ir apturēta saskaņā ar šīs regulas 
28. panta 1. punktu.

Grozījums Nr. 73

Regulas priekšlikums
32. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Komisija atļauj attiecīgām 
ieinteresētajām personām, tostarp 
patērētāju grupām, sniegt strukturētu 
devumu, lai palīdzētu izvirzīt prioritātes 
un atlasīt kopīgus vienlaicīgas 
uzraudzības pasākumus.

Pamatojums

Patērētāju organizācijas regulāri veic produktu salīdzinošu testēšanu laboratorijās un palīdz 
identificēt nedrošas un neatbilstošas patēriņa preces. To savāktie pierādījumi un dati valstu 
un Eiropas līmenī varētu sekmēt Savienības produktu atbilstības tīkla labāku darbību.

Grozījums Nr. 74

Regulas priekšlikums
33. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) uzraudzīt tirgus uzraudzības un 
muitas iestāžu darbību, lai nodrošinātu 
vienādu un stingru kontroles līmeni 
saskaņotiem un nesaskaņotiem 
produktiem dažādās dalībvalstīs;

Grozījums Nr. 75

Regulas priekšlikums
33. pants – 1. punkts – ab apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ab) noteikt kopīgu testēšanas 
metodiku, lai nodrošinātu dalībvalstu 
veiktās kontroles vienveidību;

Grozījums Nr. 76

Regulas priekšlikums
33. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) organizēt sadarbību un efektīvu 
informācijas un paraugprakses apmaiņu 
starp tirgus uzraudzības iestādēm;

(f) organizēt sadarbību un veicināt 
efektīvu un regulāru informācijas un 
paraugprakses apmaiņu starp dalībvalstīm, 
starp tirgus uzraudzības iestādēm un starp 
dalībvalstīm un attiecīgajām 
ieinteresētajām personām;

Grozījums Nr. 77

Regulas priekšlikums
33. pants – 1. punkts – ma apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ma) izstrādāt vienotu praksi attiecībā 
uz riska analīzi un dažādu riska 
kategoriju definēšanu;
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Grozījums Nr. 78

Regulas priekšlikums
33. pants – 1. punkts – mb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(mb) uzraudzīt muitas dienestu 
sniegumu un novērst trūkumus sniegumā, 
kas varētu izraisīt vienlīdzīgas 
konkurences apstākļu pavājināšanos 
atbilstīgiem Savienības ražotājiem 
salīdzinājumā ar trešo valstu ražotājiem, 
kuri eksportē preces uz Savienību, un 
trešo valstu eksportētāju praksi izvēlēties 
tādas ievešanas vietas Savienībā, kur 
kontrole ir mazāk stingra vai sistemātiska;

Grozījums Nr. 79

Regulas priekšlikums
33. pants – 1. punkts – mc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(mc) iesniegt Eiropas Parlamentam 
ikgadēju ziņojumu par EUPC darbību;

Grozījums Nr. 80

Regulas priekšlikums
33. pants – 1. punkts – md apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(md) izstrādāt procedūras Eiropas 
mēroga datubāzei, kurā vāc datus par 
negadījumiem, kaitējumu vai 
zaudējumiem, kas nodarīti tiešo lietotāju 
veselībai, drošumam un/vai drošībai vai 
videi, un nodrošināt, ka minētajā 
datubāzē sniegtā informācija ir viegli 
pieejama visām attiecīgajām 
ieinteresētajām personām.

Grozījums Nr. 81
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Regulas priekšlikums
35. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija var apmainīties ar 
konfidenciālu informāciju, kas saistīta ar 
tirgus uzraudzību, ar trešo valstu 
regulatīvajām iestādēm vai starptautiskām 
organizācijām, ja tā ar minētajām 
iestādēm vai organizācijām ir noslēgusi
konfidencialitātes nolīgumus, kas balstīti 
uz savstarpību.

1. Komisija var apmainīties ar 
konfidenciālu informāciju, kas saistīta ar 
tirgus uzraudzību, ar trešo valstu 
regulatīvajām iestādēm vai starptautiskām 
organizācijām, ievērojot visstingrākās
konfidencialitātes, dienesta noslēpuma un 
komercnoslēpuma garantijas.

Grozījums Nr. 82

Regulas priekšlikums
61. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis pieņem noteikumus par 
sodiem, kas piemērojami, ja tiek pārkāpti 
šīs regulas noteikumi, ar kuriem nosaka 
uzņēmēju pienākumus, un ja tiek pārkāpti 
jebkuru Savienības saskaņošanas tiesību 
aktu, kas attiecas uz šīs regulas darbības 
jomā ietvertajiem produktiem, noteikumi, 
ar kuriem nosaka uzņēmēju pienākumus, ja 
minētajos tiesību aktos nav paredzēti sodi, 
un veic visus vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu to īstenošanu. Paredzētie sodi 
ir iedarbīgas, samērīgi un atturoši.

Komisija kopā ar dalībvalstīm pieņem 
noteikumus par sodiem, kas piemērojami, 
ja tiek pārkāpti šīs regulas noteikumi, ar 
kuriem nosaka uzņēmēju pienākumus, un 
ja tiek pārkāpti jebkuru Savienības tiesību 
aktu, kas attiecas uz produktiem, 
noteikumi, ar kuriem nosaka uzņēmēju 
pienākumus, ja minētajos tiesību aktos nav 
paredzēti sodi, un veic visus vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu to īstenošanu. 
Sodi ir iedarbīgi, samērīgi un atturoši.
Komisija arī nosaka dalībvalstu darbības 
noteikumus par pagaidu pasākumu un 
korektīvu darbību veikšanu attiecībā uz 
neatbilstīgiem produktiem un 
neatbilstīgiem uzņēmējiem nolūkā ātri 
aizsargāt patērētājus, kas saskaras ar 
risku.

Grozījums Nr. 83

Regulas priekšlikums
61. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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(a) mazo un vidējo uzņēmumu 
finanšu situācija;

svītrots

Pamatojums

Šis kritērijs nav saistīts ar tiešajiem lietotājiem vai videi nodarīto zaudējumu samērīgumu, 
tāpēc tam nevajadzētu būt pirmajam procesā, kurā tiek pieņemts lēmums par sodu.

Grozījums Nr. 84

Regulas priekšlikums
61. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) neatbilstības raksturs, smagums un 
ilgums, ņemot vērā tiešajam lietotājam 
nodarīto kaitējumu;

(b) neatbilstības raksturs, smagums un 
ilgums, ņemot vērā tiešajam lietotājam, 
videi vai sociālajām un ekonomiskajām 
interesēm nodarīto kaitējumu;

Grozījums Nr. 85

Regulas priekšlikums
61. pants – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) mazo un vidējo uzņēmumu 
finanšu situācija.
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ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts Noteikumi un procedūras attiecībā uz Savienības saskaņošanas tiesību 
aktu par produktiem atbilstību un izpildi

Atsauces COM(2017)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD)

Atbildīgā komiteja
Datums, kad paziņoja plenārsēdē

IMCO
5.2.2018

Atzinumu sniedza
Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ENVI
5.2.2018

Atzinumu sagatavoja
Iecelšanas datums

Miroslav Mikolášik
1.3.2018

Izskatīšana komitejā 16.5.2018

Pieņemšanas datums 10.7.2018

Galīgais balsojums +:
–:
0:

53
1
0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, 
Catherine Bearder, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón 
Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Miriam 
Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, 
Francesc Gambús, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie 
Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György 
Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, 
Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, 
Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Massimo Paolucci, 
Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Julia 
Reid, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, 
Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Guillaume Balas, Anja Hazekamp, Merja Kyllönen, Alojz Peterle, 
Christel Schaldemose, Keith Taylor

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija 
klāt galīgajā balsošanā

Marc Joulaud, Stanisław Ożóg



AD\1158272LV.docx 39/39 PE620.896v02-00

LV

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS
GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

53 +

ALDE Catherine Bearder, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis 

ECR Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Urszula Krupa, Stanisław Ożóg, Bolesław G. 
Piecha, John Procter

EFDD Piernicola Pedicini

ENF Sylvie Goddyn

GUE/NGL Stefan Eck, Anja Hazekamp, Merja Kyllönen

NI Zoltán Balczó

PPE Pilar Ayuso, Birgit Collin-Langen, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, 
Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Marc Joulaud, Giovanni La 
Via, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle, Annie Schreijer Pierik, Renate 
Sommer, Adina Ioana Vălean

S&D Guillaume Balas, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa 
Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, 
Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Christel Schaldemose, 
Daciana Octavia Sârbu, Damiano Zoffoli

Verts/ALE Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Davor Škrlec, Keith Taylor

1 -

EFDD Julie Reid

0 0

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:
+ : par
- : pret
0 : atturas


	1158272LV.docx

