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PR_COD_1recastingam

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dalībvalstu tiesību 
aktu saskaņošanu, kuri attiecas uz to, kā vienkāršas spiedtvertnes darīt pieejamas tirgū 
(pārstrādātā redakcija)
(COM(2011)0768 – C7-0428/2011 – 2011/0350(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra – pārstrādāšana)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2011)0768),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, 
saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0428/2011),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2012. gada 28. marta 
atzinumu1,

– ņemot vērā Iestāžu 2001. gada 28. novembra nolīgumu par tiesību aktu pārstrādāšanas 
tehnikas strukturētāku izmantošanu2,

– ņemot vērā Juridiskās komitejas 2012. gada 27. marta vēstuli Iekšējā tirgus un patērētāju 
aizsardzības komitejai, kura nosūtīta saskaņā ar Reglamenta 87. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Reglamenta 87. un 55. pantu,

– ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu (A7-0261/2012),

A. tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu 
konsultatīvās darba grupas atzinumu šajā priekšlikumā nav ietverti nekādi citi būtiski 
grozījumi kā vien tie, kas tajā skaidri norādīti, un tā kā attiecībā uz spēkā esošo tiesību 
aktu negrozītajiem noteikumiem priekšlikumā ir paredzēta tikai šo tekstu kodifikācija, 
negrozot to būtību,

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju, ņemot vērā Eiropas Parlamenta, 
Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas ieteikumus;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

                                               
1 Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts
2 OV C 77, 28.3.2002., 1. lpp.
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Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Laižot vienkāršo spiedtvertni tirgū, 
katram importētājam uz vienkāršās 
spiedtvertnes būtu jānorāda savs 
nosaukums un adrese saziņai.

(10) Laižot vienkāršo spiedtvertni tirgū, 
katram importētājam uz vienkāršās 
spiedtvertnes būtu jānorāda savs 
nosaukums un pasta vai — ja tāda 
pieejama — tīmekļa vietnes adrese saziņai.

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Visi pienākumi, kas uzņēmējiem 
uzlikti ar šo direktīvu, būtu jāpilda arī 
tālpārdošanas gadījumā.

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a) Gadījumos, kad vienotas ES 
atbilstības deklarācijas sagatavošana 
varētu radīt īpašas problēmas tās 
sarežģītības vai piemērošanas jomas dēļ, 
būtu jānodrošina iespēja šo deklarāciju 
aizstāt ar atsevišķām ES atbilstības 
deklarācijām, kas attiecas uz konkrēto 
spiedtvertni.

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
34. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Jāparedz pārejas pasākumi, kas ļautu 
darīt pieejamus tirgū un laist ekspluatācijā 
vienkāršās spiedtvertnes, kas jau ir laistas
tirgū saskaņā ar Direktīvu 2009/105/EK.

(34) Jāparedz pārejas pasākumi, kas ļautu 
uzņēmējiem saprātīgā termiņā darīt 
pieejamas tirgū un nodot ekspluatācijā 
vienkāršās spiedtvertnes, kas jau ir laistas 
tirgū saskaņā ar Direktīvu 2009/105/EK. 
Uzņēmējiem vajadzētu būt iespējai pārdot 
to vienkāršo spiedtvertņu krājumus, kas ir 
jau izplatīšanas ķēdē to valsts noteikumu 
piemērošanas dienā, ar kuriem transponē 
šo direktīvu.

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) daļas un sastāvdaļas, kas nodrošina 
tvertnes izturību pret spiedienu, ir 
izgatavotas vai nu no neleģēta tērauda, vai 
neleģēta alumīnija, vai nenovecojoša 
alumīnija sakausējumiem;

b) daļas un mezgli, kas nodrošina tvertnes 
izturību pret spiedienu, ir izgatavoti vai nu 
no neleģēta tērauda, vai neleģēta alumīnija, 
vai nenovecojoša alumīnija 
sakausējumiem;

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

7) “uzņēmējs” ir ražotājs, pilnvarotais 
pārstāvis, importētājs vai izplatītājs;

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9) “saskaņotais standarts” ir saskaņotais 9) “saskaņotais standarts” ir standarts, kas 
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standarts, kas definēts 2. panta 1. punkta 
c) apakšpunktā Regulā (ES) Nr. [../..] [par 
Eiropas standartizāciju];

definēts 2. panta 1. punkta c) apakšpunktā 
Regulā (ES) Nr. [../..] [par Eiropas 
standartizāciju];

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 14. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14) “atsaukšana” ir ikviens pasākums, kura 
mērķis ir saņemt atpakaļ tvertni, kas jau ir 
bijusi darīta pieejama patērētajam;

14) “atsaukšana” ir ikviens pasākums, kura 
mērķis ir saņemt atpakaļ tvertni, kas jau ir 
bijusi darīta pieejama tiešajam lietotājam;

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka tvertnes varētu darīt 
pieejamas  tirgū un nodot ekspluatācijā 
tikai tad, ja, pareizi uzstādot un uzturot 
kārtībā, kā arī lietojot paredzētajiem 
mērķiem, tās neapdraud cilvēku, 
mājdzīvnieku un īpašuma drošību.

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka tvertnes varētu darīt 
pieejamas  tirgū un nodot ekspluatācijā 
tikai tad, ja, pareizi uzstādot un uzturot 
kārtībā, kā arī lietojot paredzētajiem 
nolūkiem vai nolūkiem, ko var saprātīgi 
paredzēt, tās neapdraud cilvēku, 
mājdzīvnieku un īpašuma drošību.

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tvertnēm, kurām reizinājums PS × V 
pārsniedz 50 bāru/l, ražotājs sagatavo 
III pielikuma 2. un 3. punktā minēto 
tehnisko dokumentāciju un veic attiecīgu 
13. pantā minētu atbilstības novērtēšanas 
procedūru vai nodrošina tās veikšanu.

2. Tvertnēm, kurām reizinājums PS × V 
pārsniedz 50 bāru/l, ražotājs sagatavo 
tehnisko dokumentāciju un veic attiecīgu 
13. pantā minētu atbilstības novērtēšanas 
procedūru vai nodrošina tās veikšanu.
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Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ražotāji nodrošina, lai būtu procedūras, 
kā nodrošināt pastāvīgu atbilstību 
sērijveida ražošanā. Pienācīgi ņem vērā 
tvertnes projekta vai īpašību izmaiņas, kā 
arī izmaiņas saskaņotajos standartos, uz 
kuriem atsaucoties deklarēta tvertnes 
atbilstība.

4. Ražotāji nodrošina, lai būtu procedūras, 
kā nodrošināt pastāvīgu atbilstību 
sērijveida ražošanā. Pienācīgi ņem vērā 
tvertnes dizaina vai īpašību izmaiņas, kā 
arī izmaiņas saskaņotajos standartos vai 
tehniskajās specifikācijās, uz kuriem 
atsaucoties deklarēta tvertnes atbilstība.

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja to uzskata par lietderīgu saistībā ar 
tvertnes radīto apdraudējumu, ražotāji 
lietotāju veselības un drošības aizsardzības 
nolūkā veic tirgū pieejamo tvertņu paraugu 
testēšanu, izmeklē un, ja vajadzīgs, veic 
sūdzību, neatbilstīgu tvertņu un atsauktu 
tvertņu reģistrāciju, kā arī pastāvīgi 
informē par šo uzraudzību izplatītājus.

Ja to uzskata par lietderīgu saistībā ar 
tvertnes radīto apdraudējumu, ražotāji tiešo 
lietotāju veselības un drošības aizsardzības 
nolūkā veic tirgū pieejamo tvertņu paraugu 
testēšanu, izmeklē un, ja vajadzīgs, veic 
sūdzību, neatbilstīgu tvertņu un atsauktu 
tvertņu reģistrāciju, kā arī pastāvīgi 
informē par šo uzraudzību izplatītājus.

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ražotāji uz tvertnes norāda savu 
nosaukumu, reģistrēto komercnosaukumu 
vai reģistrēto preču zīmi un adresi, kur ar 
tiem var sazināties. Norādītā adrese ir 
vienīgais kontaktpunkts, ko var izmantot 
saziņai ar ražotāju.

6. Ražotāji uz tvertnes norāda savu 
nosaukumu, reģistrēto komercnosaukumu 
vai reģistrēto preču zīmi un pasta vai — ja 
tāda pieejama — tīmekļa vietnes adresi, 
kur ar tiem var sazināties, vai, ja tas nav 
praktiski iespējams, šos datus norāda uz 
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iepakojuma vai tvertnei pievienotajā 
dokumentā. Norādītā adrese ir vienīgais 
kontaktpunkts, ko var izmantot saziņai ar 
ražotāju. Kontaktinformācija ir tiešajiem 
lietotājiem un tirgus uzraudzības iestādēm 
saprotamā valodā.

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Ražotāji nodrošina, lai tvertnei, kurai 
reizinājums PS × V pārsniedz 50 bāru/l, 
būtu pievienotas III pielikuma 2. punktā 
minētās instrukcijas un drošības 
informācija galamērķa valsts valodā vai 
valodās.

7. Ražotāji nodrošina, lai tvertnei, kurai 
reizinājums PS × V pārsniedz 50 bāru/l, 
būtu pievienotas III pielikuma 2. punktā 
minētās instrukcijas un drošības 
informācija valodā, kuru lietotāji var viegli 
saprast, kā noteikusi attiecīgā dalībvalsts.
Šādas instrukcijas un drošības 
informācija, kā arī jebkāds marķējums ir 
skaidrs un saprotams.

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Importētāji uz tvertnes norāda savu 
nosaukumu, reģistrēto komercnosaukumu 
vai reģistrēto preču zīmi un adresi, kur ar 
tiem var sazināties, vai, ja tas nav 
iespējams, to norāda uz iepakojuma vai 
tvertnei pievienotajā dokumentā.

3. Importētāji uz tvertnes norāda savu 
nosaukumu, reģistrēto komercnosaukumu 
vai reģistrēto preču zīmi un pasta vai — ja 
tāda pieejama — tīmekļa vietnes adresi, 
kur ar tiem var sazināties, vai, ja tas nav 
iespējams, to norāda uz iepakojuma vai 
tvertnei pievienotajā dokumentā. 
Kontaktinformācija ir tiešajiem 
lietotājiem un tirgus uzraudzības iestādēm 
viegli saprotamā valodā.

Grozījums Nr. 16
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Direktīvas priekšlikums
8. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Importētāji nodrošina, lai tvertnei, kurai 
reizinājums PS × V pārsniedz 50 bāru/l, 
būtu pievienotas III pielikuma 2. punktā 
minētās instrukcijas un drošības 
informācija galamērķa valsts valodā vai 
valodās.

4. Importētāji nodrošina, lai tvertnei, kurai 
reizinājums PS × V pārsniedz 50 bāru/l, 
būtu pievienotas III pielikuma 2. punktā 
minētās instrukcijas un drošības 
informācija lietotājiem viegli saprotamā
valodā, kā noteikusi attiecīgā dalībvalsts.

Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Dalībvalstis nodrošina, ka tvertnes, 
kas tika likumīgi laistas tirgū pirms 
[datums, kas noteikts 41. panta 1. punkta 
otrajā daļā], izplatītāji var darīt pieejamas 
tirgū, neizvirzot tām nekādas papildu 
prasības attiecībā uz produktu.

Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uzņēmēji pēc pieprasījuma tirgus 
uzraudzības iestādēm sniedz šādu
informāciju:

Pēc tirgus uzraudzības iestāžu 
pieprasījuma uzņēmēji sniedz informāciju, 
norādot:

Grozījums Nr. 19

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uzņēmēji spēj uzrādīt pirmajā daļā minēto Uzņēmēji uzrāda pirmajā daļā minēto 
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informāciju 10 gadus pēc tam, kad tvertne 
tiem piegādāta, un 10 gadus pēc tam, kad 
tie piegādājuši tvertni.

informāciju 10 gadus pēc tam, kad tvertne 
tiem piegādāta, un 10 gadus pēc tam, kad 
tie piegādājuši tvertni. Uzņēmējiem 
neprasa atjaunināt minēto informāciju 
pēc tam, kad piegāde ir pabeigta.

Grozījums Nr. 20

Direktīvas priekšlikums
11.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11.a pants
Uzņēmēju pienākumi attiecībā uz 
krājumā esošajiem produktiem

Dalībvalstis nodrošina, ka uzņēmēju 
pienākumus attiecībā uz krājumā 
esošajiem produktiem nosaka saskaņā ar 
40. pantu.

Grozījums Nr. 21

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. ES atbilstības deklarācija atbilst 
Lēmuma Nr. 768/2008/EK III pielikumā 
sniegtā parauga struktūrai, tajā ir elementi, 
kas norādīti šīs direktīvas II pielikumā 
dotajos attiecīgajos moduļos, un to 
pastāvīgi atjaunina. To tulko valodā vai 
valodās, ko nosaka dalībvalsts, kurā tvertni 
laiž tirgū vai dara pieejamu.

2. ES atbilstības deklarācija atbilst 
Lēmuma Nr. 768/2008/EK III pielikumā 
sniegtā parauga struktūrai, tajā ir elementi, 
kas norādīti šīs direktīvas II pielikumā 
dotajos attiecīgajos moduļos, un to 
pastāvīgi atjaunina. To tulko valodā vai 
valodās, ko nosaka dalībvalsts, kurā tvertni 
laiž tirgū vai dara pieejamu. Pēc tirgus 
uzraudzības iestāžu pieprasījuma 
uzņēmējs ES atbilstības deklarācijas 
kopiju iesniedz papīra vai elektroniskā 
formātā un nodrošina, ka tā ir iztulkota 
vienā vai vairākās valodās, ko nosaka 
dalībvalsts, kurā tvertni laiž tirgū vai dara 
pieejamu.
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Grozījums Nr. 22

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Sagatavojot ES atbilstības deklarāciju, 
ražotājs uzņemas atbildību par tvertnes 
atbilstību.

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

Grozījums Nr. 23

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis izraugās paziņojošo iestādi, 
kas ir atbildīga par to novērtēšanas 
procedūru izveidi un veikšanu, kuras 
nepieciešamas, lai novērtētu un paziņotu 
atbilstības novērtēšanas struktūras un 
uzraudzītu paziņotās struktūras, tostarp to
atbilstību 23. panta noteikumiem.

1. Dalībvalstis izraugās vienu paziņojošo 
iestādi, kas ir atbildīga par to procedūru 
izveidi un veikšanu, kuras nepieciešamas, 
lai novērtētu un paziņotu atbilstības 
novērtēšanas struktūras un uzraudzītu 
paziņotās struktūras, tostarp atbilstību 
23. panta noteikumiem.

Grozījums Nr. 24

Direktīvas priekšlikums
34. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis katru gadu sniedz Komisijai 
izsmeļošu informāciju par savu tirgus 
uzraudzības iestāžu darbību un par 
jebkādiem plāniem attiecībā uz tirgus 
uzraudzību un tās pastiprināšanu, tostarp 
par lielāku resursu piešķiršanu, 
efektivitātes palielināšanu un minēto 
mērķu sasniegšanai nepieciešamās 
veiktspējas uzlabošanu.

Grozījums Nr. 25
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Direktīvas priekšlikums
34. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis savām tirgus uzraudzības 
iestādēm piešķir pienācīgu finansējumu, 
lai nodrošinātu to darbības saskaņotību 
un efektivitāti visā Savienībā.

Grozījums Nr. 26

Direktīvas priekšlikums
35. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja kādas dalībvalsts tirgus uzraudzības 
iestādes ir veikušas pasākumus atbilstīgi 
Regulas (EK) Nr. 765/2008 20. pantam vai 
ja tām ir pietiekams iemesls uzskatīt, ka 
tvertne, uz kuru attiecas šī direktīva, rada 
apdraudējumu cilvēku veselībai vai 
drošībai, vai citiem sabiedrības interešu 
aizsardzības aspektiem, uz ko attiecas šīs 
direktīva, tās veic attiecīgās tvertnes 
novērtēšanu, aptverot visas šajā direktīvā 
noteiktās prasības. Attiecīgie uzņēmēji pēc 
vajadzības sadarbojas ar tirgus uzraudzības 
iestādēm.

1. Ja kādas dalībvalsts tirgus uzraudzības 
iestādes ir veikušas pasākumus atbilstīgi 
Regulas (EK) Nr. 765/2008 20. pantam vai 
ja tām ir pietiekams iemesls uzskatīt, ka 
tvertne, uz kuru attiecas šī direktīva, rada 
apdraudējumu cilvēku veselībai vai 
drošībai vai citiem sabiedrības interešu 
aizsardzības aspektiem, uz ko attiecas šīs 
direktīva, tās veic attiecīgās tvertnes 
novērtēšanu, aptverot visas šajā direktīvā 
noteiktās attiecīgās prasības. Attiecīgie 
uzņēmēji pēc vajadzības sadarbojas ar 
tirgus uzraudzības iestādēm.

Grozījums Nr. 27

Direktīvas priekšlikums
35. pants – 5. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tvertnes neatbilstību prasībām, kas 
saistītas ar cilvēku veselību vai drošību vai 
citiem sabiedrības interešu aizsardzības 
aspektiem un kas noteiktas šajā direktīvā;

a) tvertnes neatbilstību šajā direktīvā 
izklāstītajām prasībām, kas saistītas ar 
cilvēku veselību vai drošību vai citiem 
sabiedrības interešu aizsardzības 
aspektiem; vai

Grozījums Nr. 28
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Direktīvas priekšlikums
35. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Ja divu mēnešu laikā pēc 4. punktā 
minētās informācijas saņemšanas neviena 
dalībvalsts vai Komisija nav cēlusi 
iebildumus pret kādas dalībvalsts veiktu 
pagaidu pasākumu, šo pasākumu uzskata 
par pamatotu.

7. Ja trīs mēnešu laikā pēc 4. punktā 
minētās informācijas saņemšanas neviena 
dalībvalsts vai Komisija nav cēlusi 
iebildumus pret kādas dalībvalsts veiktu 
pagaidu pasākumu, šo pasākumu uzskata 
par pamatotu.

Grozījums Nr. 29

Direktīvas priekšlikums
35. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Dalībvalstis nodrošina, lai saistībā ar 
attiecīgo tvertni nekavējoties tiktu veikti 
piemēroti ierobežojošie pasākumi.

8. Dalībvalstis nodrošina, lai saistībā ar 
attiecīgo tvertni nekavējoties tiktu veikti 
piemēroti ierobežojošie pasākumi, 
piemēram, tvertnes izņemšana no tirgus.

Grozījums Nr. 30

Direktīvas priekšlikums
39. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis paredz noteikumus par 
sankcijām, ko piemēro par to valsts 
noteikumu pārkāpumiem, kuri pieņemti 
saskaņā ar šo direktīvu, un veic visus 
pasākumus, kas nepieciešami, lai 
nodrošinātu šādu sankciju piemērošanu.

Dalībvalstis izmanto esošos mehānismus, 
lai nodrošinātu CE zīmes izmantošanas 
kārtības pareizu piemērošanu, un 
atbilstīgi rīkojas zīmes nepareizas 
izmantošanas gadījumā. Dalībvalstis 
paredz noteikumus par sankcijām, ko 
gadījumos, kad uzņēmēji pārkāpj valsts
noteikumus, piemēro par to valsts 
noteikumu pārkāpumiem, kuri pieņemti 
saskaņā ar šo direktīvu, un veic visus 
vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu 
šādu sankciju piemērošanu. Šādi 
noteikumi smagu pārkāpumu gadījumā 
var paredzēt kriminālsodu.
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Grozījums Nr. 31

Direktīvas priekšlikums
39. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Paredzētās sankcijas ir iedarbīgas, 
samērīgas un preventīvas.

Šā panta pirmajā daļā minētās sankcijas ir 
iedarbīgas, samērīgas ar pārkāpuma 
smaguma pakāpi un preventīvas.

Grozījums Nr. 32

Direktīvas priekšlikums
39. pants – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis ne vēlāk kā [41. panta 
1. punkta otrajā daļā noteiktajā dienā] 
paziņo Komisijai minētos valsts 
noteikumus un nekavējoties paziņo tai 
visus turpmākos grozījumus tajos.

Dalībvalstis līdz [41. panta 1. punkta otrajā 
daļā noteiktā diena] paziņo Komisijai 
minētos valsts noteikumus un nekavējoties 
paziņo tai visus turpmākos grozījumus 
tajos. Komisija šos noteikumus dara 
publiski pieejamus, tos publicējot 
internetā.

Grozījums Nr. 33

Direktīvas priekšlikums
41. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus 
savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko 
tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī 
direktīva. Komisija šos tekstus dara 
publiski pieejamus, tos publicējot 
internetā.

Grozījums Nr. 34
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Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 2. daļa – 2.3. punkts – 2.3.1. apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.3.1. Katrai atsevišķai saražotajai tvertnei 
ražotājs veic vienu vai vairākus testus 
attiecībā uz vienu vairākiem tvertņu 
aspektiem vai nodrošina to veikšanu, lai 
pārbaudītu atbilstību tipam, kas aprakstīts 
ES tipa pārbaudes sertifikātā un šīs 
direktīvas attiecīgajās prasībās. Par testus 
veikšanu atbild paziņotā struktūra, ko 
izvēlas ražotājs.

2.3.1. Katrai atsevišķai saražotajai tvertnei 
ražotājs veic vienu vai vairākus testus 
attiecībā uz vienu vai vairākiem tvertņu 
aspektiem vai nodrošina to veikšanu, lai 
pārbaudītu atbilstību tipam, kas aprakstīts 
ES tipa pārbaudes sertifikātā un šīs 
direktīvas attiecīgajās prasībās. Par testu
veikšanu atbild akreditēta iekšējā 
struktūra vai paziņotā struktūra, ko izvēlas 
ražotājs.

Grozījums Nr. 35

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 2. daļa – 2.3. punkts – 2.3.2. apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.3.2. Paziņotā struktūra izdara atbilstīgas 
pārbaudes un testus, lai noteiktu tvertņu 
atbilstību šīs direktīvas prasībām, 
pārbaudot un testējot tvertnes saskaņā ar 
šādām daļām:

2.3.2. Paziņotā struktūra izdara atbilstīgas 
pārbaudes un testus, lai noteiktu tvertņu 
atbilstību šīs direktīvas prasībām, 
pārbaudot un testējot tvertnes saskaņā ar 
šādiem punktiem:

Grozījums Nr. 36

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 2. daļa – 2.3. punkts – 2.3.2. apakšpunkts – h punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) Ražotājs pēc pieprasījuma spēj uzrādīt 
f) apakšpunktā minētos paziņotās 
struktūras atbilstības sertifikātus.

h) Ražotājs pēc pieprasījuma spēj uzrādīt 
f) punktā minētos paziņotās struktūras 
atbilstības sertifikātus.

Grozījums Nr. 37

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 3. iedaļa – 3.3. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ražotāja izraudzīta paziņotā struktūra pēc 
šīs struktūras noteiktiem nejauši izvēlētiem 
intervāliem veic tvertnes pārbaudes vai 
nodrošina to veikšanu, lai verificētu iekšējo 
tvertnes pārbaužu kvalitāti, cita starpā
ņemot vērā arī tvertņu tehnoloģisko 
sarežģītību un produkcijas daudzumu.
Pārbauda atbilstīgus gatavu tvertņu 
paraugus, kurus paziņotā struktūra ir 
ņēmusi ražošanas vietā pirms sprāgstvielas
laišanas tirgū, kā arī veic attiecīgus testus, 
kas norādīti to saskaņoto standartu 
attiecīgajās daļās, vai arī līdzvērtīgus 
testus, lai pārbaudītu tvertnes ES tipa 
pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam 
un šīs direktīvas attiecīgajām prasībām.

Akreditēta iekšējā struktūra vai ražotāja 
izraudzīta paziņotā struktūra pēc šīs 
struktūras noteiktiem nejauši izvēlētiem 
intervāliem veic tvertnes pārbaudes vai 
nodrošina to veikšanu, lai pārliecinātos par
iekšējo tvertnes pārbaužu kvalitāti, ņemot 
vērā arī tvertņu tehnoloģisko sarežģītību un 
produkcijas daudzumu. Pārbauda 
atbilstīgus gatavu tvertņu paraugus, kurus 
paziņotā struktūra ir paņēmusi ražošanas 
vietā pirms to laišanas tirgū, kā arī veic 
attiecīgus testus, kas norādīti to saskaņoto 
standartu atbilstīgajās daļās, vai arī 
līdzvērtīgus testus, lai pārbaudītu tvertnes 
ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam 
tipam un šīs direktīvas attiecīgajām 
prasībām.

Grozījums Nr. 38

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 3. daļa – 3.4. punkts – 3.4.2 apakšpunkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbilstības deklarācijas kopija ir 
pievienota katrai tvertnei, ko laiž tirgū.
Tomēr gadījumos, kad vienam lietotājam 
piegādā lielu daudzumu tvertņu, šo 
prasību var interpretēt kā tādu, kas 
attiecas uz partiju vai sūtījumu, nevis 
atsevišķu tvertni.

svītrots
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PASKAIDROJUMS

Pamatinformācija

Ar šo ziņojumu tiek izdarīti grozījumi Eiropas Komisijas priekšlikumā, lai pārstrādātu 
Direktīvu 2009/105/EK par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu, kuri attiecas uz to, kā 
vienkāršas spiedtvertnes darīt pieejamas tirgū. Šis priekšlikums tika iesniegts 2011. gada 
novembrī, īstenojot 2008. gadā pieņemto jauno tiesisko regulējumu (JTR), proti, preču tiesību 
aktu kopumu, kurā ietilpst divi savstarpēji papildinoši instrumenti —
Lēmums Nr. 768/2008/EK par produktu tirdzniecības vienotu sistēmu un ar ko atceļ Padomes 
Lēmumu 93/465/EEK, un Regula (EK) Nr. 765/2008, ar ko nosaka akreditācijas un tirgus 
uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību un atceļ Regulu (EEK) Nr. 339/93. Šis 
priekšlikums ir daļa no to priekšlikumu kopuma, ar kuriem deviņas produktu direktīvas 
pielāgo JTR.

Pašreizējā Direktīvā 2009/105/EK ir izklāstītas drošības pamatprasības, kurām vienkāršām 
spiedtvertnēm ir jāatbilst, lai tās varētu darīt pieejamas ES tirgū.

Jauno tiesisko regulējumu pieņēma, lai novērstu trūkumus spēkā esošajos Savienības 
saskaņošanas tiesību aktos nolūkā pabeigt vienotā tirgus izveidi, kurā būtu godīga konkurence 
un droši produkti. Tā kā spēkā esošie Savienības saskaņošanas tiesību akti dalībvalstī tika 
īstenoti un piemēroti nekonsekventi un regulēšana ir sarežģīta, gan uzņēmējiem, gan iestādēm 
ir arvien grūtāk tiesību aktus pareizi interpretēt un piemērot, tādējādi radot nevienlīdzīgus 
tirgus nosacījumus un pieļaujot arī to, ka tirgū tiek laisti nedroši produkti. Preču tiesību aktu 
kopums ir vispārējais satvars preču tiesību aktu racionalizēšanai nolūkā padarīt tos 
saskaņotākus un saprotamākus gan uzņēmējiem, gan tirgus uzraudzības iestādēm.

Tomēr JTR kontekstā pieņemtā lēmuma normas nav tieši piemērojamas. Lai nodrošinātu, ka 
visas ekonomikas nozares, uz kurām attiecas Savienības saskaņošanas tiesību akti, iegūst no 
JTR uzlabojumiem, jaunā tiesiskā regulējuma kontekstā pieņemtā lēmuma normas jāintegrē 
spēkā esošajos tiesību aktos par produktiem.

Pēc tam, kad Komisija 2008. gadā pieņēma jaunā tiesiskā regulējuma tiesību aktus, tā sāka 
izvērtēt saskaņotos Eiropas tiesību aktus par produktiem, lai konstatētu, kuri no tiem ir 
jāpārskata, lai īstenotu JTR.

Šajā izvērtēšanas procesā ir konstatētas vairākas direktīvas, kuras būs jāpārskata tuvāko 3–5 
gadu laikā, ņemot vērā pārskatīšanas klauzulas vai ar nozari saistītu apsvērumu dēļ (jāprecizē 
piemērošanas joma, jāatjaunina drošības prasības utt.). Lielāka daļa no spēkā esošajiem 
Eiropas tiesību aktiem par produktiem šo iemeslu dēļ būs jāpārskata, un tas tiks darīts 
atsevišķi saskaņā ar Komisijas darba programmu.

Deviņi priekšlikumi, kas ietilpst 2011. gada novembrī iesniegtajā tiesību aktu kopumā, tostarp 
Direktīva 2009/105/EK, nav daļa no iepriekš minētā produktu direktīvu grupas, bet ir secināts, 
ka tās var pielīdzināt JTR, jo tām ir kopīga struktūra. Visas šo direktīvu aptvertās nozares ir 



PE488.062v02-00 20/27 RR\912721LV.doc

LV

ļoti svarīgas rūpniecības nozares, kas saskaras ar ievērojamu starptautisku konkurenci, un tika 
novērtēts, ka šīs nozares gūs labumu no vienkāršošanas un vienlīdzīgu konkurences apstākļu 
radīšanas Eiropas uzņēmumiem, uz kuriem attiecas JTR.

Šajā direktīvā izdarītie grozījumi attiecas uz definīcijām, uzņēmēju pienākumiem, pieņēmumu 
par saskaņoto standartu atbilstību, atbilstības deklarāciju, CE zīmi, paziņotajām struktūrām, 
drošības klauzulas procedūru un atbilstības novērtēšanas procedūrām.

Šā priekšlikuma mērķis ir tikai veikt saskaņošanu ar horizontālajiem noteikumiem Lēmumā 
Nr. 768/2008/EK un jauno terminoloģiju atbilstoši Lisabonas līgumam, tostarp jaunajiem 
noteikumiem par komitoloģiju.

Procedūra

Lai veiktu saskaņošanu ar lēmumu par jauno tiesisko regulējumu, būtiski jāgroza vairāki šīs 
direktīvas noteikumi. Ir izraudzīta pārstrādāšanas metode, kas atbilst 2001. gada 28. novembra 
Iestāžu nolīgumam.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta Reglamenta 87. pantu par juridiskajiem jautājumiem atbildīgā 
komiteja izskatīja šo priekšlikumu, pamatojoties uz konsultatīvās darba grupas (Parlamenta, 
Padomes un Komisijas juridiskie dienesti) ziņojumiem, un nolēma, ka tas nerada citus 
būtiskus grozījumus, izņemot tos, kas norādīti priekšlikumā vai kurus noteikusi konsultatīvā 
darba grupa.

Referentes nostāja

Referente uzskata, ka šī deviņu produktu direktīvu saskaņošana ar JTR ir svarīgs solis ceļā uz 
ES vienotā tirgus izveides pabeigšanu.

Ar JTR tiks ieviesta vienkāršota normatīvā vide produktiem, un tas ļaus konsekventāk īstenot 
tehniskās normas, kas palīdzēs uzlabot vienotā tirgus darbību, nodrošinot vienlīdzīgu 
attieksmi kā pret neatbilstīgiem ražojumiem, tā pret uzņēmējiem, kuri neievēro prasības, kā 
arī vienlīdzīgi novērtēt paziņotās iestādes visā ES tirgū.

Referente uzskata, ka deviņu produktu direktīvu saskaņošana ar JTR palielinās gan ražotāju, 
gan patērētāju uzticēšanos, precizējot uzņēmēju pienākumus un sniedzot dalībvalstu iestādēm 
efektīvākus instrumentus tirgus uzraudzības pārbaužu veikšanai, tādējādi ar visām šīm 
darbībām samazinot neatbilstošu un nedrošu produktu nonākšanu tirgū.

Komisijas priekšlikumi saskaņošanas dokumentu kopumā balstās uz plašu apspriešanos ar 
ieinteresētajām personām, tostarp vairākiem simtiem MVU, un tiek ņemta vērā pieredze darbā 
ar preču tiesību aktu kopumu, ko referente vērtē ļoti atzinīgi.

Referente atbalsta Komisijas vispārējo nodomu saskaņot deviņas produktu direktīvas ar 
horizontālajiem pasākumiem Lēmumā Nr. 768/2008/EK, tomēr ieteiktu dažas izmaiņas 
Direktīvā 2009/105/EK par vienkāršām spiedtvertnēm, lai veiktu precizējumus un nozaru 
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pielāgojumus, tādējādi cenšoties panākt turpmāk uzskaitītos mērķus.

1. Turpināt saskaņot direktīvu ar jauno tiesisko regulējumu un nodrošināt juridisko 
noteiktību

Referente uzskata, ka ir svarīgi veikt vairākas izmaiņas ierosinātajā direktīvā, lai to labāk 
saskaņotu ar Lēmuma Nr. 768/2008/EK noteikumiem un novērstu iespējamās pretrunas 
tekstā, kas citādi varētu radīt juridisko nenoteiktību.

Ir svarīgi arī precizēt juridisko situāciju attiecībā uz produktiem, kuri pirms jaunās direktīvas 
stāšanās spēkā ir likumīgi laisti tirgū saskaņā ar pašlaik spēkā esošo direktīvu, bet vēl atrodas 
krājumos. Būtu jāuzsver gan tas, ka ES tiesību aktiem nav atpakaļejošs raksturs, gan 
jāprecizē, ka šos ražojumus var laist tirgū arī pēc dienas, kad sāk piemērot jauno direktīvu.

Turklāt referente uzskata, ka Komisijai būtu pienākums publicēt internetā valsts noteikumus, 
kuros transponētas direktīvas prasības, kā arī attiecīgās sankcijas (pārredzamības princips).

2. Uzlabot patērētāju aizsardzību

Līdz ar JTR ieviešanu vienotajā tirgū palielināsies patērētāju uzticēšanās. Tādēļ vairāki 
grozījumi ir saistīti arī ar referentes mērķi pilnībā izmantot jaunā tiesiskā regulējuma 
noteikumus, kas saistīti ar patērētāju aizsardzību. Šajā sakarībā daži grozījumi ļautu ar jauno 
direktīvu aptvert dažādākas situācijas, kas saistītas ar svarīgākajām drošības prasībām, ja jau 
produkta izstrādes posmā tiktu ņemti vērā mērķi, kurus iespējams saprātīgi paredzēt 
(salīdzināt ar Regulas (EK) Nr. 765/2008 16. pantu par vispārīgajām prasībām). Arī patērētāju 
aizsardzība tiktu uzlabota, ja tiktu precizēts, ka instrukcijām, drošības informācijai un 
marķējumam ir jābūt skaidriem, saprotamiem un salasāmiem un ka inportētājiem ir jāsniedz 
informācija valodā, kas lietotājiem ir viegli saprotama.

3. Samazināt birokrātiju

Jaunajam tiesiskajam regulējumam būtu jāuzlabo preču brīva aprite Eiropas Savienībā. Tomēr 
šo brīvo apriti apgrūtina birokrātija. Tādēļ referente ir rūpīgi izskatījusi ierosināto direktīvu, 
lai pēc iespējas samazinātu birokrātiju, kur vien tas iespējams. Šajā sakarībā ziņojumā ir 
ierosināts modernizēt pašreizējās procedūras, atļaujot ES atbilstības deklarāciju iesniegt ne 
tikai papīra formātā, bet arī elektroniski, un samazināt birokrātiju, ar ko uzņēmējiem nākas 
saskarties attiecībā uz iepriekšējo uzņēmēju noteikšanu piegādes ķēdē.

Kā jau norādīts iepriekš, referente atbalsta jaunajā tiesiskajā regulējumā paredzēto procedūru 
vienkāršošanu un modernizāciju, bet vienlaikus vēlas uzsvērt, ka attiecībā uz dažiem jaunā 
regulējuma radītajiem pienākumiem varētu būt nepieciešama elastība. Piemēram, tiek 
ierosināts paredzēt izņēmumu noteikumam par vienotu atbilstības deklarāciju gadījumos, kad 
vienots dokuments radītu problēmas tā sarežģītības vai apjoma dēļ. Šādā gadījumā vajadzētu 
būt iespējai iesniegt visas attiecīgās atbilstības deklarācijas atsevišķi.

Visbeidzot, referente ziņojuma projektā paskaidro, ka, ja tehniski nav iespējams vai ja tas ir 
nesamērīgi dārgi, ražotāji kontaktinformāciju attiecībā uz produktu var sniegt uz iesaiņojuma 
vai produktam pievienotajā dokumentā.
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4. Nodrošināt labāku tirgus uzraudzību attiecībā uz šiem produktiem

Lai gan referente ir informēta par paredzamo jauno tirgus uzraudzības regulu, ko sagatavojuši 
Komisijas dienesti, pēdējā grozījumu kopuma mērķis ir paaugstināt produktu tirgus 
uzraudzības līmeni. Šajā nolūkā referente ierosina pastiprināt tirgus uzraudzību tālpārdošanas 
jomā, nodrošinot, ka visas attiecīgās prasības par informācijas sniegšanu attiecas arī uz 
elektronisko tirdzniecību, nosakot prasību, ka dalībvalstīm ik gadu jāsniedz Komisijai 
informācija par to tirgus uzraudzības darbībām, un aicinot dalībvalstis nodrošināt pienācīgu 
finansējumu to tirgus uzraudzības iestādēm. Visbeidzot, referente uzsver nepieciešamību 
dalībvalstīm veikt atbilstošus pasākumus pret CE zīmes nepareizu izmantošanu.
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PIELIKUMS. JURIDISKĀS KOMITEJAS VĒSTULE

Ref.: D(2012)22889

Malcolm Harbour
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas priekšsēdētājam
ASP 13E130
Briselē

Temats: Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dalībvalstu tiesību 
aktu saskaņošanu, kuri attiecas uz to, kā vienkāršas spiedtvertnes darīt 
pieejamas tirgū (pārstrādātā redakcija)
(COM(2011)0768 – C7-0428/2011 – 2011/0350(COD))

Godātais priekšsēdētāj!

Juridiskā komiteja, kuru man ir gods vadīt, ir izskatījusi iepriekšminēto priekšlikumu saskaņā 
ar 87. pantu par pārstrādāšanu, kas iekļauts Eiropas Parlamenta Reglamentā.

Šā panta 3. punktā ir teikts: 

„Ja par juridiskajiem jautājumiem atbildīgā komiteja uzskata, ka priekšlikums neietver citus 
būtiskus grozījumus, kā vienīgi tajā skaidri norādītos grozījumus, tā informē par konkrēto 
jautājumu atbildīgo komiteju.

Šādā gadījumā un saskaņā ar nosacījumiem, kuri paredzēti Reglamenta 156. un 157. pantā, 
grozījumi ir pieņemami tikai par konkrēto jautājumu atbildīgajā komitejā attiecībā uz tām 
priekšlikuma teksta daļām, kurās ietverti būtiski grozījumi.

Tomēr, ja atbildīgā komiteja saskaņā ar Iestāžu nolīguma 8. punktu ir nolēmusi arī iesniegt 
grozījumus priekšlikuma kodificētajām daļām, tā nekavējoties paziņo šo nodomu Padomei un 
Komisijai, un Komisijas pienākums, pirms notiek balsošana saskaņā ar 54. pantu, ir informēt 
šo komiteju par savu nostāju attiecībā uz grozījumiem un par to, vai Komisija paredz atsaukt 
pārstrādāšanas priekšlikumu.”



PE488.062v02-00 24/27 RR\912721LV.doc

LV

Pēc atzinuma saņemšanas no Juridiskā dienesta, kura pārstāvji piedalījās konsultatīvās darba 
grupas sanāksmēs, kur tika izskatīts pārstrādātais priekšlikums, un ievērojot atzinuma 
sagatavotāja ieteikumus, Juridiskā komiteja uzskata, ka attiecīgais priekšlikums neietver 
būtiskas izmaiņas, izņemot tās, kuras priekšlikumā ir norādītas kā būtiskas, un ka attiecībā uz 
iepriekšējo tiesību aktu negrozīto noteikumu kodifikāciju ar šīm izmaiņām šajā priekšlikumā 
ir paredzēta tikai spēkā esošo tiesību aktu kodifikācija, negrozot to būtību.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pēc jautājuma izskatīšanas 2012. gada 26. aprīļa sanāksmē, 
Juridiskā komiteja ar 23 balsīm ,,par” un nevienam neatturoties1 pieņēma ieteikumu Jūsu 
vadītajai komitejai, kas ir atbildīga par šo jautājumu, turpināt izskatīt iepriekš minēto 
priekšlikumu saskaņā ar Reglamenta 87. pantu.

Ar cieņu

Klaus-Heiner LEHNE

Pielikumā: konsultatīvās darba grupas atzinums.

                                               
1 Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Piotr Borys, Françoise Castex, Sergio Gaetano Cofferati, 
Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, 
Vytautas Landsbergis, Eva Lichtenberger, Jiří Maštálka, Antonio López-Istúriz White, Bernhard Rapkay, Evelyn 
Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Axel Voss, Cecilia 
Wikström, Tadeusz Zwiefka.
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PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA, PADOMES UN KOMISIJAS JURIDISKO 
DIENESTU KONSULTATĪVĀS DARBA GRUPAS ATZINUMS

JURIDISKO DIENESTU
KONSULTATĪVĀ DARBA GRUPA

Briselē, 2012. gada 27. martā

ATZINUMS

EIROPAS PARLAMENTAM
PADOMEI
KOMISIJAI

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dalībvalstu tiesību aktu 
saskaņošanu, kuri attiecas uz to, kā vienkāršas spiedtvertnes darīt pieejamas tirgū
COM(2011) 0768, 21.11.2011. – 2011/0350(COD)

Ņemot vērā Iestāžu 2001. gada 28. novembra nolīgumu par tiesību aktu pārstrādāšanas 
tehnikas strukturētāku izmantošanu, jo īpaši tā 9. punktu, konsultatīvā darba grupa, kas sastāv 
no Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas attiecīgajiem juridiskajiem dienestiem, 
2012. gada 1. februārī rīkoja sanāksmi, lai cita starpā izskatītu iepriekš minēto Komisijas 
iesniegto priekšlikumu.

Šajā sanāksmē, izskatot priekšlikumu1 Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar kuru 
pārstrādā Padomes 2009. gada 16. septembra Direktīvu 2009/105/EK, kura attiecas uz to, kā 
vienkāršas spiedtvertnes darīt pieejamas tirgū, konsultatīvā darba grupa, kopīgi vienojoties, 
konstatēja turpmāk minēto.

1) Attiecībā uz paskaidrojuma rakstu — lai tas pilnībā atbilstu attiecīgajām prasībām, kas 
noteiktas Iestāžu nolīgumā, šajā dokumentā, kā tas paredzēts minētā nolīguma 6. punkta 
a) apakšpunkta iii) punktā, vajadzēja precīzi norādīt, kuri no iepriekšējā tiesību akta 
noteikumiem priekšlikumā ir saglabāti negrozīti.

2) Pārstrādātajā tekstā šādas daļas būtu jāiezīmē ar pelēku fonu, ko parasti izmanto, lai izceltu 
būtiskus grozījumus:
                                               
1 Konsultatīvās darba grupas rīcībā bija priekšlikuma angļu, franču un vācu valodas versijas, un tā strādāja, 
izmantojot angļu valodas versiju, kas bija izskatāmā teksta oriģinālvaloda.
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– Direktīvas 2009/105/EK pašreiz spēka esošā 13. panta a) punkta ierosināto svītrošanu 
(teksts ir šāds — „to ražošanas un pārbaudes līdzekļu aprakstus, kas piemēroti konstrukcijai”);
– II pielikuma 33. punkta a) apakšpunktā tekstu „tehnisko dokumentāciju” (teksts 
pārstrādātajā versijā ir iezīmēts ar pielāgošanas rādītājbultiņām);
– 41. panta 1. punkta pirmajā daļā vārdus „2., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 
18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 
39., 40. pantu un II pielikumu”, kā arī visu pēdējā teikuma tekstu, kurš ir šāds — „Dalībvalstis 
tūlīt dara zināmus Komisijai minēto noteikumu tekstu, kā arī minēto noteikumu un šīs 
direktīvas atbilstības tabulu”;
– 41. panta 1. punkta otrajā daļā vārdus „dienas pēc datuma, kas minēts pirmajā daļā”;

3) II pielikuma 2.3.2. punkta ievadvārdos vārdu „daļām” būtu jāpielāgo tā, lai tas ir šāds —
„punktiem”;

4) II pielikuma 2.3.2. punkta h) apakšpunktā vārdi „septītajā daļā” būtu jāaizstāj ar vārdu 
„punktā”.

Priekšlikuma izskatīšanas laikā konsultatīvā darba grupa, kopīgi vienojoties, secināja, ka 
priekšlikumā nav ietverti citi būtiski grozījumi kā tikai tie, kas par tādiem atzīti priekšlikumā 
vai šajā atzinumā. Attiecībā uz iepriekšējā tiesību akta negrozīto noteikumu kodifikāciju ar 
šiem būtiskajiem grozījumiem konsultatīvā darba grupa arī secināja, ka priekšlikumā ir 
paredzēta tikai spēkā esošā tiesību akta kodifikācija, negrozot tā būtību.

C. Pennera H. Legal L. Romero Requena
juriskonsults juriskonsults ģenerāldirektors
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