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Grozījums Nr. 66
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Lai Savienībā nodrošinātu ražojumu 
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 
aizsardzībai un vides un sabiedriskās 
drošības aizsardzībai. Šo prasību stingrai 
izpildei ir būtiska nozīme pienācīgā šo 
interešu aizsargāšanā un tādu apstākļu 
izveidošanā, kas ir labvēlīgi godīgai 
konkurencei Savienības preču tirgū. Tāpēc 
ir nepieciešami noteikumi par tirgus 
uzraudzību un par tādu ražojumu kontroli, 
kas Savienībā tiek ievesti no trešām 
valstīm.

(1) Lai Savienībā nodrošinātu ražojumu 
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 
un vides aizsardzībai, kā arī intelektuālā 
īpašuma tiesību un sabiedriskās drošības 
aizsardzībai. Šo prasību stingrai izpildei ir 
būtiska nozīme pienācīgā šo interešu 
aizsargāšanā un tādu apstākļu izveidošanā, 
kas ir labvēlīgi godīgai konkurencei 
Savienības preču tirgū. Tāpēc ir 
nepieciešami noteikumi par tirgus 
uzraudzību un par tādu ražojumu kontroli, 
kas Savienībā tiek ievesti no trešām 
valstīm.

Or. de

Grozījums Nr. 67
Constance Le Grip

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Lai Savienībā nodrošinātu ražojumu 
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 
aizsardzībai un vides un sabiedriskās 
drošības aizsardzībai. Šo prasību stingrai 
izpildei ir būtiska nozīme pienācīgā šo 

(1) Lai Savienībā nodrošinātu ražojumu 
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, godīgai 
tirdzniecībai, patērētāju aizsardzībai un 
vides aizsardzībai, intelektuālā īpašuma
un sabiedriskās drošības aizsardzībai. Šo 
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interešu aizsargāšanā un tādu apstākļu 
izveidošanā, kas ir labvēlīgi godīgai 
konkurencei Savienības preču tirgū. Tāpēc 
ir nepieciešami noteikumi par tirgus 
uzraudzību un par tādu ražojumu kontroli, 
kas Savienībā tiek ievesti no trešām 
valstīm.

prasību stingrai izpildei ir būtiska nozīme 
pienācīgā šo interešu aizsargāšanā un tādu 
apstākļu izveidošanā, kas ir labvēlīgi 
godīgai konkurencei Savienības preču tirgū
gan tiešsaistē, gan bezsaistē. Tāpēc ir 
nepieciešami noteikumi par fiziskā un 
digitālā tirgus uzraudzību un par tādu 
ražojumu kontroli, kas Savienībā tiek 
ievesti no trešām valstīm.

Or. fr

Pamatojums

Iekšējā tirgū tiek piedāvāti vairāki patērētājam paredzēto ražojumu izplatīšanas veidi. Tirgus 
uzraudzībai jābūt vienlīdz efektīvai gan attiecībā uz tradicionālajiem veidiem, gan tiešsaistes 
tirgiem. Visbeidzot, ražojuma autentiskums patērētājam garantē šī ražojuma drošību un tā 
atbilstību reglamentētajām prasībām.

Grozījums Nr. 68
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Tāpēc ar šo regulu noteikumi, kas 
paredzēti Regulā (EK) Nr. 765/2008, 
Direktīvā 2001/95/EK un vairākos 
nozarēm specifiskos Savienības 
saskaņošanas tiesību aktos, kuri attiecas uz 
tirgus uzraudzību, būtu jāapvieno vienā 
regulā, kas reglamentētu ražojumus gan 
jomās, kurās Savienības tiesību akti ir 
saskaņoti, gan jomās, kurās tie nav 
saskaņoti, turklāt bez izšķirības attiektos uz 
to izmantošanu vai iespējamu izmantošanu 
gan patērētāju, gan profesionālu lietotāju 
lokā.

(8) Tāpēc ar šo regulu noteikumi, kas 
paredzēti Regulā (EK) Nr. 765/2008, 
Direktīvā 2001/95/EK un vairākos 
nozarēm specifiskos Savienības 
saskaņošanas tiesību aktos, kuri attiecas uz 
tirgus uzraudzību, būtu jāapvieno vienā 
regulā, kas reglamentētu ražojumus gan 
jomās, kurās Savienības tiesību akti ir 
saskaņoti, gan jomās, kurās tie nav
saskaņoti, turklāt bez izšķirības, vai tie tiek 
tirgoti tiešsaistē vai bezsaistē, attiektos uz 
to izmantošanu vai iespējamu izmantošanu 
gan patērētāju, gan profesionālu lietotāju 
lokā.

Or. en
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Pamatojums

Tirgus uzraudzības noteikumos nevajadzētu būt atšķirībām starp tiešsaistes un bezsaistes vidi, 
lai tiešsaistes tirgus nekļūtu par vietu, kurā nedroši produkti var iekļūt ES tirgū. Tāpēc tirgus 
uzraudzības darbībām šīs regulas piemērošanas jomā būtu jāietver produkti neatkarīgi no to 
izplatīšanas kanāla.

Grozījums Nr. 69
Constance Le Grip

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Tāpēc ar šo regulu noteikumi, kas 
paredzēti Regulā (EK) Nr. 765/2008, 
Direktīvā 2001/95/EK un vairākos 
nozarēm specifiskos Savienības 
saskaņošanas tiesību aktos, kuri attiecas uz 
tirgus uzraudzību, būtu jāapvieno vienā 
regulā, kas reglamentētu ražojumus gan 
jomās, kurās Savienības tiesību akti ir 
saskaņoti, gan jomās, kurās tie nav 
saskaņoti, turklāt bez izšķirības attiektos uz 
to izmantošanu vai iespējamu izmantošanu 
gan patērētāju, gan profesionālu lietotāju 
lokā.

(8) Tāpēc ar šo regulu noteikumi, kas 
paredzēti Regulā (EK) Nr. 765/2008, 
Direktīvā 2001/95/EK un vairākos 
nozarēm specifiskos Savienības 
saskaņošanas tiesību aktos, kuri attiecas uz 
tirgus uzraudzību, būtu jāapvieno vienā 
regulā, kas reglamentētu ražojumus gan 
jomās, kurās Savienības tiesību akti ir 
saskaņoti, gan jomās, kurās tie nav 
saskaņoti, turklāt bez izšķirības attiektos uz
tiešsaistē un bezsaistē tirgotiem 
ražojumiem un to izmantošanu vai 
iespējamu izmantošanu gan patērētāju, gan 
profesionālu lietotāju lokā.

Or. fr

Pamatojums

Iekšējā tirgū tiek piedāvāti vairāki patērētājam paredzēto ražojumu izplatīšanas veidi. Tirgus 
uzraudzībai jābūt vienlīdz efektīvai gan attiecībā uz tradicionālajiem veidiem, gan tiešsaistes 
tirgiem.

Grozījums Nr. 70
Constance Le Grip

Regulas priekšlikums
12. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Ar šo regulu būtu jāiedibina 
visaptveroša Savienības tirgus uzraudzības 
sistēma. Regulā vajadzētu definēt tās 
reglamentēto ražojumu tvērumu un to, kādi 
ražojumi šajā tvērumā neietilpst, noteikt 
dalībvalstīm pienākumu organizēt un 
īstenot tirgus uzraudzību, pieprasīt, lai 
dalībvalstis ieceltu tirgus uzraudzības 
iestādes un konkretizētu to pilnvaras un 
pienākumus, un paredzēt, ka dalībvalstis ir 
atbildīgas par vispārīgu un nozarēm 
individuālu tirgus uzraudzības programmu 
izstrādāšanu.

(12) Ar šo regulu būtu jāiedibina 
visaptveroša Savienības tirgus uzraudzības 
sistēma. Regulā vajadzētu definēt tās 
reglamentēto ražojumu tvērumu un to, kādi 
ražojumi šajā tvērumā neietilpst, noteikt 
dalībvalstīm pienākumu organizēt un 
īstenot tirgus uzraudzību, pieprasīt, lai 
dalībvalstis ieceltu tirgus uzraudzības 
iestādes un konkretizētu to pilnvaras un 
pienākumus, un paredzēt, ka dalībvalstis ir 
atbildīgas par vispārīgu un nozarēm 
individuālu fiziskā un digitālā tirgus 
uzraudzības programmu izstrādāšanu.

Or. fr

Pamatojums

Iekšējā tirgū tiek piedāvāti vairāki patērētājam paredzēto ražojumu izplatīšanas veidi. Tirgus 
uzraudzībai jābūt vienlīdz efektīvai gan attiecībā uz tradicionālajiem veidiem, gan tiešsaistes 
tirgiem.

Grozījums Nr. 71
Lara Comi

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Lai visu tirgus uzraudzības procesu 
gan tirgus uzraudzības iestādēm, gan 
saimnieciskās darbības veicējiem padarītu 
pārredzamu un viegli izsekojamu, ar šo 
regulu būtu nepārprotami jānosaka minētā 
procesa hronoloģiskie posmi no brīža, kad 
tirgus uzraudzības iestādes identificē 
ražojumu, par kuru uzskata, ka tas var radīt 
risku, līdz radītā riska novērtēšanai, 
koriģējošiem pasākumiem, kas norādītā 
periodā veicami attiecīgajam
saimnieciskās darbības veicējam, un 
pasākumiem, kas veicami pašām tirgus 

(14) Lai visu tirgus uzraudzības procesu 
gan tirgus uzraudzības iestādēm, gan 
saimnieciskās darbības veicējiem padarītu 
pārredzamu un viegli izsekojamu, ar šo 
regulu būtu nepārprotami jānosaka minētā 
procesa hronoloģiskie posmi no brīža, kad 
tirgus uzraudzības iestādes identificē 
ražojumu, par kuru uzskata, ka tas var radīt 
risku, līdz radītā riska novērtēšanai, 
koriģējošiem pasākumiem, kas norādītā 
periodā veicami attiecīgajai atbildīgajai 
iestādei par pirmo laišanu tirgū vai pašām 
tirgus uzraudzības iestādēm, ja atbildīgās 
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uzraudzības iestādēm, ja saimnieciskās 
darbības veicēji nerīkojas atbilstīgi vai ja 
gadījums ir steidzams.

iestādes par pirmo laišanu tirgū nerīkojas 
atbilstīgi vai ja gadījums ir steidzams.

Or. it

Grozījums Nr. 72
Constance Le Grip

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Lai visu tirgus uzraudzības procesu 
gan tirgus uzraudzības iestādēm, gan
saimnieciskās darbības veicējiem padarītu 
pārredzamu un viegli izsekojamu, ar šo 
regulu būtu nepārprotami jānosaka minētā 
procesa hronoloģiskie posmi no brīža, kad 
tirgus uzraudzības iestādes identificē 
ražojumu, par kuru uzskata, ka tas var radīt 
risku, līdz radītā riska novērtēšanai, 
koriģējošiem pasākumiem, kas norādītā 
periodā veicami attiecīgajam saimnieciskās 
darbības veicējam, un pasākumiem, kas 
veicami pašām tirgus uzraudzības 
iestādēm, ja saimnieciskās darbības veicēji 
nerīkojas atbilstīgi vai ja gadījums ir 
steidzams.

(14) Lai visu tirgus uzraudzības procesu 
gan tirgus uzraudzības iestādēm, gan 
saimnieciskās darbības veicējiem padarītu 
pārredzamu un viegli izsekojamu, ar šo 
regulu būtu nepārprotami jānosaka minētā 
procesa hronoloģiskie posmi no brīža, kad 
tirgus uzraudzības iestādes identificē 
ražojumu, par kuru uzskata, ka tas var radīt 
risku, līdz radītā riska novērtēšanai, 
koriģējošiem pasākumiem, kas fiziskās un 
digitālās ekonomikas ietvaros norādītā 
periodā veicami attiecīgajam saimnieciskās 
darbības veicējam vai pašām tirgus 
uzraudzības iestādēm, ja saimnieciskās 
darbības veicēji nerīkojas atbilstīgi vai ja 
gadījums ir steidzams.

Or. fr

Pamatojums

Iekšējā tirgū tiek piedāvāti vairāki patērētājam paredzēto ražojumu izplatīšanas veidi. Tirgus 
uzraudzībai jābūt vienlīdz efektīvai gan attiecībā uz tradicionālajiem veidiem, gan tiešsaistes 
tirgiem.

Grozījums Nr. 73
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
14. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Lai visu tirgus uzraudzības procesu 
gan tirgus uzraudzības iestādēm, gan 
saimnieciskās darbības veicējiem padarītu 
pārredzamu un viegli izsekojamu, ar šo 
regulu būtu nepārprotami jānosaka minētā 
procesa hronoloģiskie posmi no brīža, kad 
tirgus uzraudzības iestādes identificē 
ražojumu, par kuru uzskata, ka tas var radīt 
risku, līdz radītā riska novērtēšanai, 
koriģējošiem pasākumiem, kas norādītā 
periodā veicami attiecīgajam 
saimnieciskās darbības veicējam, un 
pasākumiem, kas veicami pašām tirgus 
uzraudzības iestādēm, ja saimnieciskās 
darbības veicēji nerīkojas atbilstīgi vai ja 
gadījums ir steidzams.

(14) Lai visu tirgus uzraudzības procesu 
gan tirgus uzraudzības iestādēm, gan 
saimnieciskās darbības veicējiem padarītu 
pārredzamu un viegli izsekojamu, ar šo 
regulu būtu nepārprotami jānosaka minētā 
procesa hronoloģiskie posmi no brīža, kad 
tirgus uzraudzības iestādes identificē 
ražojumu, par kuru uzskata, ka tas var radīt 
risku, līdz radītā riska novērtēšanai, 
koriģējošiem pasākumiem, kas norādītā 
periodā veicami attiecīgajai atbildīgajai 
iestādei par pirmo laišanu tirgū vai pašām 
tirgus uzraudzības iestādēm, ja atbildīgās 
iestādes par pirmo laišanu tirgū nerīkojas 
atbilstīgi vai ja gadījums ir steidzams.

Or. it

Grozījums Nr. 74
Norica Nicolai

Regulas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Lai atvieglotu tirgus uzraudzības 
iestāžu darbu, saimnieciskās darbības 
veicējiem būtu jādara pieejami visi
dokumenti un informācija, kas 
nepieciešama šīm iestādēm, lai tās varētu 
veikt savas darbības. Tirgus uzraudzības 
iestādēm būtu jāpieprasa tikai tāda 
dokumentācija un informācija, kurai 
jābūt saimnieciskās darbības veicēju 
rīcībā atbilstoši to lomai piegādes ķēdē. 

Or. en

Pamatojums

Grozījums paredzēts, lai paskaidrotu tos saimnieciskās darbības veicēju pienākumus, kas 
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noteikti 8. pantā.

Grozījums Nr. 75
Preslav Borissov

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Tirgus uzraudzībai vajadzētu balstīties 
uz ražojuma radītā riska novērtēšanu, ko 
veic, ņemot vērā visus būtiskos datus. Būtu 
uzskatāms, ka ražojumi, uz ko attiecas 
Savienības saskaņošanas tiesību akti, kuri 
paredz pamatprasības attiecībā uz noteiktu 
sabiedrības interešu aizsardzību, šīs 
intereses neapdraud, ja atbilst minētajām 
pamatprasībām.

(15) Tirgus uzraudzībai vajadzētu balstīties 
uz ražojuma radītā riska novērtēšanu, ko 
veic, ņemot vērā visus būtiskos datus. 
Risku novērtēšanas metodēm un 
kritērijiem vajadzētu būt vienādiem visās 
dalībvalstīs, lai nodrošinātu vienādus 
konkurences apstākļus visiem 
saimnieciskās darbības veicējiem. Būtu 
uzskatāms, ka ražojumi, uz ko attiecas 
Savienības saskaņošanas tiesību akti, kuri 
paredz pamatprasības attiecībā uz noteiktu 
sabiedrības interešu aizsardzību, šīs 
intereses neapdraud, ja atbilst minētajām 
pamatprasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 76
Constance Le Grip

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Tirgus uzraudzībai vajadzētu balstīties 
uz ražojuma radītā riska novērtēšanu, ko 
veic, ņemot vērā visus būtiskos datus. Būtu 
uzskatāms, ka ražojumi, uz ko attiecas 
Savienības saskaņošanas tiesību akti, kuri 
paredz pamatprasības attiecībā uz noteiktu 
sabiedrības interešu aizsardzību, šīs 
intereses neapdraud, ja atbilst minētajām 
pamatprasībām.

(15) Tirgus uzraudzībai vajadzētu balstīties 
uz ražojuma radītā riska novērtēšanu, ko 
veic, ņemot vērā visus būtiskos datus, un 
uz rūpības pienākuma principu visu 
attiecīgo saimnieciskās darbības veicēju 
starpā gan attiecībā uz tiešsaistē, gan 
bezsaistē tirgotiem ražojumiem. Būtu 
uzskatāms, ka ražojumi, uz ko attiecas 
Savienības saskaņošanas tiesību akti, kuri 
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paredz pamatprasības attiecībā uz noteiktu 
sabiedrības interešu aizsardzību, šīs 
intereses neapdraud, ja atbilst minētajām 
pamatprasībām.

Or. fr

Pamatojums

Iekšējā tirgū tiek piedāvāti vairāki patērētājam paredzēto ražojumu izplatīšanas veidi. Tirgus 
uzraudzībai jābūt vienlīdz efektīvai gan attiecībā uz tradicionālajiem veidiem, gan tiešsaistes 
tirgiem.

Grozījums Nr. 77
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Patērētājiem var būt aktīva un 
svarīga nozīme tirgus uzraudzības 
veicināšanā, jo parasti patērētāji tieši 
saskaras ar ražojumiem, kas rada risku, 
tostarp ražojumiem, kas neatbilst 
piemērojamajiem Savienības tiesību 
aktiem. Šajā saistībā dalībvalstīm būtu 
jāuzlabo patērētāju izpratne par to 
tiesībām iesniegt sūdzības attiecībā uz 
jautājumiem, kas saistīti ar produktu 
drošību un tirgus uzraudzības darbībām, 
kā arī jānodrošina, lai ziņošanas 
procedūra būtu viegli pieejama, 
salīdzinoši vienkārša un efektīva. 
Komisijai būtu sīkāk jāizpēta iespējas 
saskaņot šādu sūdzību iesniegšanu visā 
Savienībā, piemēram, izveidojot 
centralizētu datubāzi, kurā varētu 
uzglabāt patērētāju iesniegtās sūdzības, kā 
arī jāizskata iespējas publiskot šīs 
sūdzības, ievērojot tiesības tās pārskatīt 
un iesaistīto saimnieciskās darbības 
veicēju tiesības atbildēt uz šādām 
sūdzībām.
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Or. en

Grozījums Nr. 78
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Attiecībā uz šo regulu riska 
novērtēšana būtu jāveic, lai identificētu 
ražojumus, kas var negatīvi ietekmēt 
sabiedrības intereses, kuras aizsargā 
[Regula (ES) Nr. xxxx (par patēriņa preču 
drošumu)], nozarei specifiski Savienības 
saskaņošanas tiesību akti un citi Savienības 
tiesību akti par ražojumiem, ko reglamentē 
šī regula. Novērtējumā būtu jāiekļauj dati 
par riskiem, kas attiecībā uz minēto 
ražojumu īstenojušies agrāk, ja šādi dati ir 
pieejami. Būtu jāņem vērā arī visi 
pasākumi, ko risku mazināšanai var būt 
veikuši attiecīgie saimnieciskās darbības 
veicēji. Būtu jāņem vērā, ka salīdzinājumā 
ar profesionāliem lietotājiem patērētāji var 
būt relatīvi mazāk aizsargāti, un jāņem vērā 
arī, ka īpaši mazaizsargāti ir noteiktu 
kategoriju patērētāji, piemēram bērni, 
gados vecāki cilvēki vai invalīdi.

(18) Attiecībā uz šo regulu riska 
novērtēšana būtu jāveic, lai identificētu 
ražojumus, kas var negatīvi ietekmēt 
sabiedrības intereses, kuras aizsargā 
[Regula (ES) Nr. xxxx (par patēriņa preču 
drošumu)], nozarei specifiski Savienības 
saskaņošanas tiesību akti un citi Savienības 
tiesību akti par ražojumiem, ko reglamentē 
šī regula. Novērtējumā būtu jāiekļauj dati 
par riskiem, kas attiecībā uz minēto 
ražojumu īstenojušies agrāk, ja šādi dati ir 
pieejami. Būtu jāņem vērā arī visi 
pasākumi, ko risku mazināšanai var būt 
veikuši attiecīgie saimnieciskās darbības 
veicēji. Būtu īpaši jāņem vērā, ka 
salīdzinājumā ar profesionāliem lietotājiem 
patērētāji var būt relatīvi mazāk aizsargāti, 
un jāņem vērā arī, ka īpaši mazaizsargāti ir 
noteiktu kategoriju patērētāji, piemēram,
bērni, gados vecāki cilvēki vai invalīdi.

Or. en

Grozījums Nr. 79
Constance Le Grip

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Attiecībā uz šo regulu riska 
novērtēšana būtu jāveic, lai identificētu 
ražojumus, kas var negatīvi ietekmēt 

(18) Attiecībā uz šo regulu riska 
novērtēšana būtu jāveic, lai identificētu 
ražojumus, kas var negatīvi ietekmēt 
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sabiedrības intereses, kuras aizsargā 
[Regula (ES) Nr. xxxx (par patēriņa preču 
drošumu)], nozarei specifiski Savienības 
saskaņošanas tiesību akti un citi Savienības 
tiesību akti par ražojumiem, ko reglamentē 
šī regula. Novērtējumā būtu jāiekļauj dati 
par riskiem, kas attiecībā uz minēto 
ražojumu īstenojušies agrāk, ja šādi dati ir 
pieejami. Būtu jāņem vērā arī visi 
pasākumi, ko risku mazināšanai var būt 
veikuši attiecīgie saimnieciskās darbības 
veicēji. Būtu jāņem vērā, ka salīdzinājumā 
ar profesionāliem lietotājiem patērētāji var 
būt relatīvi mazāk aizsargāti, un jāņem vērā 
arī, ka īpaši mazaizsargāti ir noteiktu 
kategoriju patērētāji, piemēram bērni, 
gados vecāki cilvēki vai invalīdi.

sabiedrības intereses, kuras aizsargā 
[Regula (ES) Nr. xxxx (par patēriņa preču 
drošumu)], nozarei specifiski Savienības 
saskaņošanas tiesību akti un citi Savienības 
tiesību akti par ražojumiem, ko reglamentē 
šī regula. Novērtējumā būtu jāiekļauj dati 
par riskiem, kas attiecībā uz minēto 
ražojumu īstenojušies agrāk, ja šādi dati ir 
pieejami. Būtu jāņem vērā arī visi 
pasākumi, ko risku mazināšanai var būt 
veikuši attiecīgie saimnieciskās darbības 
veicēji, īstenojot rūpības pienākumu. Būtu 
jāņem vērā, ka salīdzinājumā ar 
profesionāliem lietotājiem patērētāji var 
būt relatīvi mazāk aizsargāti, un jāņem vērā 
arī, ka īpaši mazaizsargāti ir noteiktu 
kategoriju patērētāji, piemēram, bērni, 
gados vecāki cilvēki vai invalīdi.

Or. fr

Grozījums Nr. 80
Constance Le Grip

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Tirgus uzraudzības iestādēm, ja šīs 
iestādes uzskata to par nepieciešamu un 
samērīgu nodrošināšanai, ka šādas preces 
turpmāku apdraudējumu nevar radīt, 
vajadzētu būt pilnvarotām ražojumus 
iznīcināt, padarīt neizmantojumus vai dot 
rīkojumu par to iznīcināšanu attiecīgajam 
saimnieciskās darbības veicējam.

(21) Tirgus uzraudzības iestādēm, ja šīs 
iestādes uzskata to par nepieciešamu un 
samērīgu nodrošināšanai, ka šādas preces 
turpmāku apdraudējumu nevar radīt, 
vajadzētu būt pilnvarotām ražojumus 
iznīcināt, padarīt neizmantojumus vai dot 
rīkojumu par to iznīcināšanu attiecīgajam 
saimnieciskās darbības veicējam
neatkarīgi no tā, vai tas darbojas tiešsaistē 
vai bezsaistē.

Or. fr

Pamatojums

Iekšējā tirgū tiek piedāvāti vairāki patērētājam paredzēto ražojumu izplatīšanas veidi. Tirgus 
uzraudzībai jābūt vienlīdz efektīvai gan attiecībā uz tradicionālajiem veidiem, gan tiešsaistes 
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tirgiem.

Grozījums Nr. 81
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Tirgus uzraudzības iestādēm, ja šīs 
iestādes uzskata to par nepieciešamu un 
samērīgu nodrošināšanai, ka šādas preces 
turpmāku apdraudējumu nevar radīt, 
vajadzētu būt pilnvarotām ražojumus 
iznīcināt, padarīt neizmantojumus vai dot 
rīkojumu par to iznīcināšanu attiecīgajam 
saimnieciskās darbības veicējam.

(21) Tirgus uzraudzības iestādēm, ja šīs 
iestādes uzskata to par nepieciešamu un 
samērīgu nodrošināšanai, ka šādas preces 
turpmāku apdraudējumu nevar radīt, 
vajadzētu būt pilnvarotām ražojumus 
iznīcināt, padarīt neizmantojumus vai dot 
rīkojumu par to iznīcināšanu attiecīgajam 
saimnieciskās darbības veicējam. 
Atbilstīgajam saimnieciskās darbības 
veicējam būtu jāsedz visas ar šādām 
darbībām saistītās izmaksas.

Or. en

Grozījums Nr. 82
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Dalībvalstīm savstarpēji un tām ar 
Komisiju būtu produktīvi, ātri un precīzi 
jāapmainās ar informāciju. Tādēļ šādai 
apmaiņai vajag paredzēt produktīvus 
instrumentus. Savu rezultativitāti un 
efektivitāti ir apliecinājusi Savienības ātrās 
ziņošanas sistēma (RAPEX). RAPEX dod 
iespēju pasākumus attiecībā uz 
ražojumiem, kas rada risku, veikt visas 
Savienības, ne tikai vienas dalībvalsts 
teritorijā. Lai izvairītos no nevajadzīgas 
dublēšanās, minētā sistēma būtu jāizmanto 

(23) Dalībvalstīm savstarpēji un tām ar 
Komisiju būtu produktīvi, ātri un precīzi 
jāapmainās ar informāciju. Tādēļ šādai 
apmaiņai vajag paredzēt produktīvus 
instrumentus. Savu rezultativitāti un 
efektivitāti ir apliecinājusi Savienības ātrās 
ziņošanas sistēma (RAPEX). RAPEX dod 
iespēju pasākumus attiecībā uz 
ražojumiem, kas rada nopietnu risku, veikt 
visas Savienības, ne tikai vienas dalībvalsts 
teritorijā. Lai izvairītos no nevajadzīgas 
dublēšanās, minētā sistēma būtu jāizmanto 
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visiem brīdinājuma paziņojumiem, kas 
pieprasīti ar šo regulu un attiecas uz 
ražojumiem, kuri rada risku.

visiem brīdinājuma paziņojumiem, kas 
pieprasīti ar šo regulu un attiecas uz 
ražojumiem, kuri rada nopietnu risku.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir saskaņots ar 19. panta un 20. panta grozījumiem.

Grozījums Nr. 83
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Dalībvalstīm savstarpēji un tām ar 
Komisiju būtu produktīvi, ātri un precīzi 
jāapmainās ar informāciju. Tādēļ šādai 
apmaiņai vajag paredzēt produktīvus 
instrumentus. Savu rezultativitāti un 
efektivitāti ir apliecinājusi Savienības ātrās 
ziņošanas sistēma (RAPEX). RAPEX dod 
iespēju pasākumus attiecībā uz 
ražojumiem, kas rada risku, veikt visas 
Savienības, ne tikai vienas dalībvalsts 
teritorijā. Lai izvairītos no nevajadzīgas 
dublēšanās, minētā sistēma būtu jāizmanto 
visiem brīdinājuma paziņojumiem, kas 
pieprasīti ar šo regulu un attiecas uz 
ražojumiem, kuri rada risku.

(23) Dalībvalstīm savstarpēji un tām ar 
Komisiju būtu produktīvi, ātri un precīzi 
jāapmainās ar informāciju. Tādēļ šādai 
apmaiņai vajag paredzēt produktīvus 
instrumentus. Savu rezultativitāti un 
efektivitāti ir apliecinājusi Savienības ātrās 
ziņošanas sistēma (RAPEX). RAPEX dod 
iespēju pasākumus attiecībā uz 
ražojumiem, kas rada risku, veikt visas 
Savienības, ne tikai vienas dalībvalsts 
teritorijā. Lai izvairītos no nevajadzīgas 
dublēšanās, minētā sistēma būtu jāizmanto 
visiem brīdinājuma paziņojumiem, kas 
pieprasīti ar šo regulu un attiecas uz 
ražojumiem, kuri rada risku. RAPEX būtu 
jāietver arī paziņojumi saistībā ar 
materiāliem, kas saskaras ar pārtiku, kuri 
nosūtīti uz šo sistēmu no RASFF 
platformas.

Or. en

Grozījums Nr. 84
Josef Weidenholzer
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Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Būtu jānodibina Eiropas Tirgus 
uzraudzības forums, kurā būtu tirgus 
uzraudzības iestāžu pārstāvji. Ar Foruma 
palīdzību visas attiecīgās ieinteresētās 
personas, arī profesionālās organizācijas un 
patērētāju organizācijas, vajadzētu iesaistīt 
tā, lai tirgus uzraudzības programmu 
veidošanā, īstenošanā un atjaunināšanā 
būtu iespējams izmantot pieejamu tirgus 
uzraudzībai būtisku informāciju.

(27) Būtu jānodibina Eiropas Tirgus 
uzraudzības forums, kurā būtu tirgus 
uzraudzības iestāžu pārstāvji. Ar Foruma 
palīdzību visas attiecīgās ieinteresētās 
personas, arī profesionālās organizācijas un 
jo īpaši patērētāju organizācijas, vajadzētu 
iesaistīt tā, lai tirgus uzraudzības 
programmu veidošanā, īstenošanā un 
atjaunināšanā būtu iespējams izmantot 
pieejamu tirgus uzraudzībai būtisku 
informāciju.

Or. de

Grozījums Nr. 85
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Ar šo regulu vajadzētu nodrošināt, lai 
pārredzamība, kas izriet no iespējami liela 
informācijas apjoma publiskošanas, būtu 
līdzsvarota ar konfidencialitātes 
saglabāšanu, piemēram, tādu apsvērumu 
dēļ kā valstu spēkā esošu tiesību aktu 
noteikumos par konfidencialitāti vai, 
attiecībā uz Komisiju, Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2001. gada 30. maija Regulā 
(EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi 
Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 
dokumentiem paredzētie personas datu 
aizsardzība, komercnoslēpumi vai 
izmeklēšanas darbības aizsardzība. Šīs 
regulas kontekstā piemēro Eiropas 
Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. 
oktobra Direktīvu 95/46/EK par personu 
aizsardzību attiecībā uz personas datu 
apstrādi un šādu datu brīvu apriti un 

(30) Ar šo regulu vajadzētu nodrošināt, lai 
pārredzamība, kas izriet no iespējami liela 
informācijas apjoma publiskošanas, būtu 
līdzsvarota ar konfidencialitātes 
saglabāšanu, piemēram, tādu apsvērumu 
dēļ kā valstu spēkā esošu tiesību aktu 
noteikumos par konfidencialitāti vai, 
attiecībā uz Komisiju, Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2001. gada 30. maija 
Regulā (EK) Nr. 1049/2001 par publisku 
piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un 
Komisijas dokumentiem paredzētie 
komercnoslēpumi vai izmeklēšanas 
darbības aizsardzība. Turklāt šajā regulā 
būtu jāievēro datu aizsardzības principi, 
piemēram, personas datu konfidenciāla 
apstrāde, prasība apstrādāt datus taisnīgi,
likumīgi un atbilstoši konkrētam mērķim, 
vienlaikus nodrošinot šo datu kvalitāti un 
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Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 18. decembra Regulu (EK) 
Nr. 45/2001 par fizisku personu 
aizsardzību attiecībā uz personas datu 
apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un 
par šādu datu brīvu apriti. Šīs regulas 
kontekstā piemēro Eiropas Parlamenta un 
Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīvu 
95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā 
uz personas datu apstrādi un šādu datu 
brīvu apriti un Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2000. gada 18. decembra 
Regulu (EK) Nr. 45/2001 par fizisku 
personu aizsardzību attiecībā uz personas 
datu apstrādi Kopienas iestādēs un 
struktūrās un par šādu datu brīvu apriti.

iesaistīto personu tiesību īstenošanu. Šīs 
regulas kontekstā piemēro Eiropas 
Parlamenta un Padomes 1995. gada 
24. oktobra Direktīvu 95/46/EK par 
personu aizsardzību attiecībā uz personas 
datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 18. decembra Regulu (EK) 
Nr. 45/2001 par fizisku personu 
aizsardzību attiecībā uz personas datu 
apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un 
par šādu datu brīvu apriti.

Or. en

Grozījums Nr. 86
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Dalībvalstīm būtu jāpieņem noteikumi 
par sankcijām, kas piemērojamas par šīs 
regulas pārkāpumiem, un jānodrošina, lai 
tie tiktu īstenoti. Sankcijām jābūt 
iedarbīgām, samērīgām un preventīvām.

(33) Dalībvalstīm būtu jāpieņem noteikumi 
par sankcijām, kas piemērojamas par šīs 
regulas pārkāpumiem, un jānodrošina, lai 
tie tiktu īstenoti. Sankcijām jābūt 
iedarbīgām, samērīgām un preventīvām. 
Tāpēc līmenis būtu jānosaka kā samērīga 
daļa no attiecīgo preču pārdošanas 
vērtības pārkāpuma pēdējā pilnā gadā 
atkarībā no šā pārkāpuma nopietnības, 
ilguma un tā, vai tas ir izdarīts ar nolūku 
un atkārtoti. Jebkurā gadījumā sankcijām 
nebūtu jāpārsniedz 10 % no uzņēmuma 
kopējā apgrozījuma iepriekšējā pārskata 
gadā. Ja tas ir iespējams saskaņā ar valsts 
tiesību aktiem, dalībvalstis būtu jāmudina 
ieņēmumus, kas gūti no šādu sankciju 
piemērošanas, piešķirt tirgus uzraudzības 
darbībām.
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Or. en

Grozījums Nr. 87
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Dalībvalstīm būtu jāpieņem noteikumi 
par sankcijām, kas piemērojamas par šīs 
regulas pārkāpumiem, un jānodrošina, lai 
tie tiktu īstenoti. Sankcijām jābūt 
iedarbīgām, samērīgām un preventīvām.

(33) Dalībvalstīm būtu jāpieņem noteikumi 
par sankcijām, kas piemērojamas par šīs 
regulas pārkāpumiem, un jānodrošina, lai 
tie tiktu īstenoti. Sankcijām jābūt 
iedarbīgām, samērīgām un preventīvām un 
jāietver administratīvās sankcijas, kas ir 
saskaņotas Savienības līmenī. Tāpēc 
jāņem vērā pārkāpuma smagums, 
uzņēmumu lielums un ir sevišķi MVU 
stāvoklis, kā arī to attiecīgā loma piegādes 
ķēdē, īpaši attiecībā uz saimnieciskās 
darbības veicēja faktiski veikto darbību 
ražošanas procesā un tā spēju ietekmēt 
ražojuma drošumu. Dalībvalstīm 
jānodrošina, lai šādu sankciju ieņēmumi 
tiktu izmantoti tirgus uzraudzības 
darbībām.

Or. it

Grozījums Nr. 88
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Tirgus uzraudzība vismaz daļēji būtu 
jāfinansē ar maksām, ko iekasē no 
saimnieciskās darbības veicējiem
gadījumos, kad tirgus uzraudzības iestādes 
tiem prasa veikt koriģējošus pasākumus vai 
kad šīm iestādēm pasākumi jāveic pašām.

(34) Tirgus uzraudzība galvenokārt būtu 
jāfinansē dalībvalstīm un tikai maza daļa
jāfinansē ar sankcijām, ko iekasē no 
atbildīgajām iestādēm par pirmo laišanu 
tirgū, kad tirgus uzraudzības iestādes tām
prasa veikt koriģējošus pasākumus vai kad 
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šīm iestādēm pasākumi jāveic pašām. Tādā 
gadījumā tomēr jāņem vērā uzņēmumu 
lielums un it sevišķi MVU stāvoklis, kā arī 
to attiecīgā loma piegādes ķēdē, jo īpaši 
attiecībā uz saimnieciskās darbības 
veicēja faktiski veikto darbību ražošanas 
procesā un tā spēju ietekmēt ražojuma 
drošumu.

Or. it

Grozījums Nr. 89
Lara Comi

Regulas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) Lai šīs regulas īstenošanai nodrošinātu 
vienādus nosacījumus, būtu jāpiešķir 
Komisijai īstenošanas pilnvaras, ar kurām 
nodrošinātu vienādus nosacījumus 
kontrolpārbaužu veikšanai saistībā ar 
konkrētām ražojumu kategorijām vai 
nozarēm, arī attiecībā uz veicamo pārbaužu 
mērogu un pārbaudāmo paraugu izlašu 
pietiekamību. Īstenošanas pilnvaras būtu 
jāpiešķir arī attiecībā uz kārtību, kādā 
saimnieciskās darbības veicēji tirgus
uzraudzības iestādēm sniedz informāciju, 
proti, lai būtu paredzēti vienādi nosacījumi 
to gadījumu identificēšanai, kuros šādu 
informāciju nevajag sniegt. Turklāt 
īstenošanas pilnvaras būtu jāpiešķir 
attiecībā uz to kārtību un procedūrām, ko 
ievēro informācijas apmaiņā ar sistēmas 
RAPEX starpniecību, un vajadzības 
gadījumā attiecībā uz pagaidu vai 
pastāvīgiem tirgus ierobežojumiem, ko 
pieņem attiecībā uz ražojumiem, kuri rada 
nopietnu risku, visos gadījumos, kad citos 
Savienības tiesību aktos attiecīgo risku 
novēršanai konkrēta procedūra nav 
paredzēta, norādot, tieši kādus 
kontrolpasākumus dalībvalstīm 

(38) Lai šīs regulas īstenošanai nodrošinātu 
vienādus nosacījumus, būtu jāpiešķir 
Komisijai īstenošanas pilnvaras, ar kurām 
nodrošinātu vienādus nosacījumus 
kontrolpārbaužu veikšanai saistībā ar 
konkrētām ražojumu kategorijām vai 
nozarēm, arī attiecībā uz veicamo pārbaužu 
mērogu un pārbaudāmo paraugu izlašu 
pietiekamību. Īstenošanas pilnvaras būtu 
jāpiešķir arī attiecībā uz kārtību, kādā 
saimnieciskās darbības veicēji tirgus 
uzraudzības iestādēm sniedz informāciju, 
proti, lai būtu paredzēti vienādi nosacījumi 
to gadījumu identificēšanai, kuros šādu 
informāciju nevajag sniegt. Jebkurā 
gadījumā saimnieciskās darbības 
veicējiem nevar likt sniegt atšķirīgu 
informāciju no tās, kas tiem jāzina 
saistībā ar to attiecīgo lomu piegādes 
ķēdē. Turklāt īstenošanas pilnvaras būtu 
jāpiešķir attiecībā uz to kārtību un 
procedūrām, ko ievēro informācijas 
apmaiņā ar sistēmas RAPEX starpniecību, 
un vajadzības gadījumā attiecībā uz 
pagaidu vai pastāvīgiem tirgus 
ierobežojumiem, ko pieņem attiecībā uz 
ražojumiem, kuri rada nopietnu risku, visos 
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nepieciešams pieņemt, lai īstenošana būtu 
rezultatīva. Šīs pilnvaras būtu jāizmanto 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka 
normas un vispārīgus principus par 
dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri 
attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu.

gadījumos, kad citos Savienības tiesību 
aktos attiecīgo risku novēršanai konkrēta 
procedūra nav paredzēta, norādot, tieši 
kādus kontrolpasākumus dalībvalstīm 
nepieciešams pieņemt, lai īstenošana būtu 
rezultatīva. Šīs pilnvaras būtu jāizmanto 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka 
normas un vispārīgus principus par 
dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri 
attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu.

Or. it

Grozījums Nr. 90
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) Lai šīs regulas īstenošanai nodrošinātu 
vienādus nosacījumus, būtu jāpiešķir 
Komisijai īstenošanas pilnvaras, ar kurām 
nodrošinātu vienādus nosacījumus 
kontrolpārbaužu veikšanai saistībā ar 
konkrētām ražojumu kategorijām vai 
nozarēm, arī attiecībā uz veicamo pārbaužu 
mērogu un pārbaudāmo paraugu izlašu 
pietiekamību. Īstenošanas pilnvaras būtu 
jāpiešķir arī attiecībā uz kārtību, kādā 
saimnieciskās darbības veicēji tirgus 
uzraudzības iestādēm sniedz informāciju, 
proti, lai būtu paredzēti vienādi nosacījumi 
to gadījumu identificēšanai, kuros šādu 
informāciju nevajag sniegt. Turklāt 
īstenošanas pilnvaras būtu jāpiešķir 
attiecībā uz to kārtību un procedūrām, ko 
ievēro informācijas apmaiņā ar sistēmas 
RAPEX starpniecību, un vajadzības 
gadījumā attiecībā uz pagaidu vai 
pastāvīgiem tirgus ierobežojumiem, ko 
pieņem attiecībā uz ražojumiem, kuri rada 
nopietnu risku, visos gadījumos, kad citos 

(38) Lai šīs regulas īstenošanai nodrošinātu 
vienādus nosacījumus, būtu jāpiešķir 
Komisijai īstenošanas pilnvaras, ar kurām 
nodrošinātu vienādus nosacījumus 
kontrolpārbaužu veikšanai saistībā ar 
konkrētām ražojumu kategorijām vai 
nozarēm, arī attiecībā uz veicamo pārbaužu 
mērogu un pārbaudāmo paraugu izlašu 
pietiekamību. Īstenošanas pilnvaras būtu 
jāpiešķir arī attiecībā uz kārtību, kādā 
saimnieciskās darbības veicēji tirgus 
uzraudzības iestādēm sniedz informāciju, 
proti, lai būtu paredzēti vienādi nosacījumi 
to gadījumu identificēšanai, kuros šādu 
informāciju nevajag sniegt. Jebkurā 
gadījumā saimnieciskās darbības 
veicējiem nevar likt sniegt atšķirīgu 
informāciju no tās, kas tiem jāzina 
saistībā ar to attiecīgo lomu piegādes 
ķēdē. Turklāt īstenošanas pilnvaras būtu 
jāpiešķir attiecībā uz to kārtību un 
procedūrām, ko ievēro informācijas 
apmaiņā ar sistēmas RAPEX starpniecību, 
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Savienības tiesību aktos attiecīgo risku 
novēršanai konkrēta procedūra nav 
paredzēta, norādot, tieši kādus 
kontrolpasākumus dalībvalstīm 
nepieciešams pieņemt, lai īstenošana būtu 
rezultatīva. Šīs pilnvaras būtu jāizmanto 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka 
normas un vispārīgus principus par 
dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri 
attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu.

un vajadzības gadījumā attiecībā uz 
pagaidu vai pastāvīgiem tirgus 
ierobežojumiem, ko pieņem attiecībā uz 
ražojumiem, kuri rada nopietnu risku, visos 
gadījumos, kad citos Savienības tiesību 
aktos attiecīgo risku novēršanai konkrēta 
procedūra nav paredzēta, norādot, tieši 
kādus kontrolpasākumus dalībvalstīm 
nepieciešams pieņemt, lai īstenošana būtu 
rezultatīva. Šīs pilnvaras būtu jāizmanto 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka 
normas un vispārīgus principus par 
dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri 
attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu.

Or. it

Grozījums Nr. 91
Constance Le Grip

Regulas priekšlikums
41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41) Ņemot vērā, ka šai regulai izvirzīto 
mērķi — nodrošināt, ka ražojumi, uz 
kuriem attiecas Savienības tiesību akti, 
atbilst prasībām, kas augstā līmenī 
nodrošina veselības un drošības un citu 
sabiedrības interešu aizsardzību, vienlaikus 
ar integrētas tirgus uzraudzības sistēmas 
nodrošināšanu garantējot iekšējā tirgus 
darbību, — nevar pietiekami labi sasniegt 
atsevišķās dalībvalstīs, jo tā sasniegšanai 
nepieciešams, lai visu dalībvalstu visas 
kompetentās iestādes iesaistītos ļoti augsta 
līmeņa sadarbībā, mijiedarbībā un vienāda 
veida darbībā, un ka šā mērķa mērogs un 
ietekme nozīmē, ka tas labāk ir 
sasniedzams Savienības līmenī, Savienība 
var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma 
par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto 
subsidiaritātes principu. Saskaņā ar 

(41) Ņemot vērā, ka šai regulai izvirzīto 
mērķi — nodrošināt, ka ražojumi, uz 
kuriem attiecas Savienības tiesību akti un 
kuri atrodas fiziskajā un digitālajā tirgū, 
atbilst prasībām, kas augstā līmenī 
nodrošina veselības un drošības, un citu 
sabiedrības interešu aizsardzību, vienlaikus 
ar integrētas Savienības tirgus uzraudzības 
sistēmas nodrošināšanu garantējot labu 
fiziskā un digitālā iekšējā tirgus 
darbību, — nevar pietiekami labi sasniegt 
atsevišķās dalībvalstīs, jo tā sasniegšanai 
nepieciešams, lai visu dalībvalstu visas 
kompetentās iestādes iesaistītos ļoti augsta 
līmeņa sadarbībā, mijiedarbībā un vienāda 
veida darbībā, un ka šā mērķa mērogs un 
ietekme nozīmē, ka tas labāk ir 
sasniedzams Savienības līmenī, Savienība 
var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma 
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minētajā pantā noteikto proporcionalitātes 
principu šajā regulā paredz tikai tādus 
pasākumus, kas vajadzīgi šā mērķa 
sasniegšanai.

par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto 
subsidiaritātes principu. Saskaņā ar 
minētajā pantā noteikto proporcionalitātes 
principu šajā regulā paredz tikai tādus 
pasākumus, kas vajadzīgi šā mērķa 
sasniegšanai.

Or. fr

Pamatojums

Iekšējā tirgū tiek piedāvāti vairāki patērētājam paredzēto ražojumu izplatīšanas veidi. Tirgus 
uzraudzībai jābūt vienlīdz efektīvai gan attiecībā uz tradicionālajiem veidiem, gan tiešsaistes 
tirgiem.

Grozījums Nr. 92
Pablo Arias Echeverría

Regulas priekšlikums
42.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(42a) Šajā regulā būtu jāievēro 
piesardzības princips, lai nodrošinātu 
cilvēku veselības, patērētāja un vides 
aizsardzības augstu līmeni.

Or. es

Grozījums Nr. 93
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Regulas priekšlikums
42.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(42b) Šajā regulā būtu jāievēro 
piesardzības princips, lai nodrošinātu 
cilvēku veselības, patērētāja un vides 
aizsardzības augstu līmeni.

Or. es
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Grozījums Nr. 94
Constance Le Grip

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo regulu nosaka sistēmu, kurā verificē, 
vai ražojumi atbilst prasībām, kas augstā 
līmenī nodrošina cilvēku veselības un 
drošības aizsardzību kopumā, veselības un 
drošības aizsardzību darba vietā, patērētāju 
tiesību, vides, sabiedriskās drošības un citu 
sabiedrības interešu aizsardzību.

Ar šo regulu nosaka sistēmu, kurā verificē, 
vai ražojumi, kas pieejami tiešsaistē un 
bezsaistē, atbilst prasībām, kas augstā 
līmenī nodrošina cilvēku veselības un 
drošības aizsardzību kopumā, veselības un 
drošības aizsardzību darba vietā, godīgu 
tirdzniecību, patērētāju tiesību, vides, 
intelektuālā īpašuma tiesību, sabiedriskās 
drošības un citu sabiedrības interešu 
aizsardzību.

Or. fr

Pamatojums

Iekšējā tirgū tiek piedāvāti vairāki patērētājam paredzēto ražojumu izplatīšanas veidi. Tirgus 
uzraudzībai jābūt vienlīdz efektīvai gan attiecībā uz tradicionālajiem veidiem, gan tiešsaistes 
tirgiem. Visbeidzot, ražojuma autentiskums patērētājam garantē šī ražojuma drošību un tā 
atbilstību reglamentētajām prasībām.

Grozījums Nr. 95
Norica Nicolai

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo regulu nosaka sistēmu, kurā verificē, 
vai ražojumi atbilst prasībām, kas augstā 
līmenī nodrošina cilvēku veselības un 
drošības aizsardzību kopumā, veselības un 
drošības aizsardzību darba vietā, patērētāju 
tiesību, vides, sabiedriskās drošības un citu 
sabiedrības interešu aizsardzību.

Ar šo regulu nosaka sistēmu, kurā verificē, 
vai tirgū pieejamie ražojumi — tiešsaistē 
vai bezsaistē — atbilst prasībām, kas 
augstā līmenī nodrošina cilvēku veselības 
un drošības aizsardzību kopumā, 
līdzvērtīgus konkurences apstākļus tirgus 
dalībniekiem, veselības un drošības 
aizsardzību darba vietā, patērētāju tiesību, 
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vides, sabiedriskās drošības un citu 
sabiedrības interešu aizsardzību.

Or. en

Pamatojums

Būtu jāprecizē, ka šī regula attiecas uz ražojumiem, kas jau ir laisti tirgū, jo atbilstības 
novērtēšanas struktūras ir veikušas to kontrolpārbaudes pirms laišanas tirgū. Nevajadzētu 
noteikt atšķirību starp ražojumiem atkarībā no to izplatīšanas kanāla. Turklāt viens no šīs 
regulas galvenajiem mērķiem ir radīt līdzvērtīgus konkurences apstākļus saimnieciskās 
darbības veicējiem, un šajā nolūkā tirgus uzraudzības iestādēm ir jāverificē ražojumu 
atbilstība prasībām, kā arī jāveic pēckontroles pasākumi.

Grozījums Nr. 96
Heide Rühle

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo regulu nosaka sistēmu, kurā verificē, 
vai ražojumi atbilst prasībām, kas augstā 
līmenī nodrošina cilvēku veselības un 
drošības aizsardzību kopumā, veselības un 
drošības aizsardzību darba vietā, patērētāju 
tiesību, vides, sabiedriskās drošības un citu 
sabiedrības interešu aizsardzību.

Ar šo regulu nosaka sistēmu, kurā verificē, 
vai tirgū laistie vai pieejamie ražojumi 
atbilst prasībām, kas augstā līmenī 
nodrošina cilvēku veselības un drošības 
aizsardzību kopumā, līdzvērtīgus 
konkurences apstākļus tirgus 
dalībniekiem, veselības un drošības 
aizsardzību darba vietā, patērētāju tiesību, 
vides, sabiedriskās drošības un citu 
sabiedrības interešu aizsardzību.

Or. en

Grozījums Nr. 97
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo regulu nosaka sistēmu, kurā verificē, Ar šo regulu nosaka sistēmu, kurā verificē, 
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vai ražojumi atbilst prasībām, kas augstā 
līmenī nodrošina cilvēku veselības un 
drošības aizsardzību kopumā, veselības un 
drošības aizsardzību darba vietā, patērētāju 
tiesību, vides, sabiedriskās drošības un citu 
sabiedrības interešu aizsardzību.

vai ražojumi atbilst prasībām, kas augstā 
līmenī nodrošina cilvēku veselības un 
drošības aizsardzību kopumā, veselības un 
drošības aizsardzību darba vietā, patērētāju 
tiesību, vides, sabiedriskās drošības un citu 
sabiedrības interešu aizsardzību un 
nodrošina līdzvērtīgus konkurences 
apstākļus saimnieciskās darbības 
veicējiem.

Or. en

Grozījums Nr. 98
Pablo Arias Echeverría

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo regulu nosaka sistēmu, kurā verificē, 
vai ražojumi atbilst prasībām, kas augstā 
līmenī nodrošina cilvēku veselības un 
drošības aizsardzību kopumā, veselības un 
drošības aizsardzību darba vietā, patērētāju 
tiesību, vides, sabiedriskās drošības un citu 
sabiedrības interešu aizsardzību.

Ar šo regulu nosaka sistēmu, kurā verificē, 
vai ražojumi atbilst prasībām, kas augstā 
līmenī nodrošina cilvēku veselības un 
drošības aizsardzību kopumā, veselības un 
drošības aizsardzību darba vietā, patērētāju 
tiesību, vides, sabiedriskās drošības un citu 
sabiedrības interešu aizsardzību un 
atbilstību Savienības tiesības aktiem
kopumā.

Or. es

Grozījums Nr. 99
Pablo Arias Echeverría

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) “ražojums” ir ražošanas procesā iegūts 
produkts;

1) “ražojums” ir ikviens produkts, kas 
piegādāts vai darīts pieejams tirdzniecības 
gaitā par samaksu vai bez maksas;
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Or. es

Pamatojums

Termina „ražojums” precizējums. Svītrot „ražošanas procesā iegūts”, jo pastāv šaubas par 
šīs prasības interpretāciju (augs, malka u.c.). Iesaka izmantot Produktu vispārējas drošības 
direktīvā (PVDD) noteiktā kopsavilkumu.

Grozījums Nr. 100
Constance Le Grip

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2) “darīt pieejamu tirgū” ir, veicot 
komercdarbību, par samaksu vai bez 
maksas piegādāt kādu ražojumu 
izplatīšanai, patēriņam vai izmantošanai 
Savienības tirgū;

2) “darīt pieejamu tirgū” ir, veicot 
komercdarbību, par samaksu vai bez 
maksas piegādāt kādu ražojumu 
izplatīšanai, patēriņam vai izmantošanai 
Savienības fiziskajā un digitālajā tirgū;

Or. fr

Pamatojums

Iekšējā tirgū tiek piedāvāti vairāki patērētājam paredzēto ražojumu izplatīšanas veidi. Tirgus 
uzraudzībai jābūt vienlīdz efektīvai gan attiecībā uz tradicionālajiem veidiem, gan tiešsaistes 
tirgiem.

Grozījums Nr. 101
Constance Le Grip

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3) “laist tirgū” ir ražojumu pirmo reizi darīt 
pieejamu Savienības tirgū;

3) “laist tirgū” ir ražojumu pirmo reizi darīt 
pieejamu Savienības fiziskajā un digitālajā
tirgū;

Or. fr
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Pamatojums

Iekšējā tirgū tiek piedāvāti vairāki patērētājam paredzēto ražojumu izplatīšanas veidi. Tirgus 
uzraudzībai jābūt vienlīdz efektīvai gan attiecībā uz tradicionālajiem veidiem, gan tiešsaistes 
tirgiem.

Grozījums Nr. 102
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7a) “starpnieka pakalpojuma sniedzējs” ir 
jebkura fiziska vai juridiska persona, kas 
nodrošina ražojuma laišanu tirgū vai dara 
to pieejamu tirgū, izmantojot 
elektroniskus līdzekļus, piemēram, uzturot 
e-tirdzniecības platformas vai tīmekļa 
vietnes;

Or. en

Pamatojums

Starpnieka pakalpojuma sniedzēji, piemēram, tiešsaistes mitinātāja un reģistrācijas 
uzņēmumi, kas nodrošina elektroniskas platformas saimnieciskās darbības veicējiem no 
trešām valstīm to ražojumu tirgošanai tiešsaistē (kā noteikts 3. panta jaunajā 7.a punktā),
bieži atrodas ES teritorijā. Šādiem starpnieka pakalpojuma sniedzējiem būtu jānosaka 
pienākums sadarboties ar tirgus uzraudzības iestādēm un vajadzības gadījumā veikt 
koriģējošus pasākumus, tāpat kā citiem saimnieciskās darbības veicējiem, lai novērstu 
nedrošu vai citādi neatbilstīgu ražojumu tirgošanu tiešsaistē.

Grozījums Nr. 103
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8) “saimnieciskās darbības veicējs” ir 
ražotājs, pilnvarotais pārstāvis, importētājs 

8) “saimnieciskās darbības veicējs” ir 
ražotājs, pilnvarotais pārstāvis, importētājs, 
izplatītājs un starpnieka pakalpojuma 
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un izplatītājs; sniedzējs;

Or. en

Pamatojums

Starpnieka pakalpojuma sniedzēji, piemēram, tiešsaistes mitināšanas un reģistrācijas 
uzņēmumi, kas nodrošina elektroniskas platformas saimnieciskās darbības veicējiem no 
trešām valstīm to ražojumu tirgošanai tiešsaistē (kā noteikts 3. panta jaunajā 7.a punktā), 
bieži atrodas ES teritorijā. Šādiem starpnieka pakalpojuma sniedzējiem būtu jānosaka 
pienākums sadarboties ar tirgus uzraudzības iestādēm un vajadzības gadījumā veikt 
koriģējošus pasākumus tāpat kā citiem saimnieciskās darbības veicējiem, lai novērstu 
nedrošu vai citādi neatbilstīgu ražojumu tirgošanu tiešsaistē.

Grozījums Nr. 104
Constance Le Grip

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11) “tirgus uzraudzība” ir darbība un 
pasākumi, ko publiskas iestādes veic, lai 
nodrošinātu, ka ražojumi neapdraud 
veselību, drošību vai nevienā citā aspektā 
neapdraud sabiedrības interešu aizsardzību,
un attiecībā uz ražojumiem, uz kuriem 
attiecas Savienības saskaņošanas tiesību 
aktu darbības joma, — ka tie atbilst 
minētajos tiesību aktos izvirzītajām 
prasībām;

11) “tirgus uzraudzība” ir darbība un 
pasākumi, ko publiskas iestādes veic, lai 
nodrošinātu, ka ražojumi, kas ir pieejami 
tiešsaistē un bezsaistē, neapdraud veselību, 
drošību vai nevienā citā aspektā neapdraud 
sabiedrības interešu aizsardzību un 
attiecībā uz ražojumiem, uz kuriem attiecas 
Savienības saskaņošanas tiesību aktu 
darbības joma, — ka tie atbilst minētajos 
tiesību aktos izvirzītajām prasībām;

Or. fr

Pamatojums

Iekšējā tirgū tiek piedāvāti vairāki patērētājam paredzēto ražojumu izplatīšanas veidi. Tirgus 
uzraudzībai jābūt vienlīdz efektīvai gan attiecībā uz tradicionālajiem veidiem, gan tiešsaistes 
tirgiem.

Grozījums Nr. 105
Constance Le Grip
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Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12) “tirgus uzraudzības iestāde” ir 
dalībvalsts iestāde, kas ir atbildīga par 
tirgus uzraudzības veikšanu tās teritorijā;

12) “tirgus uzraudzības iestāde” ir 
dalībvalsts iestāde, kas ir atbildīga par 
fiziskā un digitālā tirgus uzraudzības 
veikšanu tās teritorijā;

Or. fr

Pamatojums

Iekšējā tirgū tiek piedāvāti vairāki patērētājam paredzēto ražojumu izplatīšanas veidi. Tirgus 
uzraudzībai jābūt vienlīdz efektīvai gan attiecībā uz tradicionālajiem veidiem, gan tiešsaistes 
tirgiem.

Grozījums Nr. 106
Pablo Arias Echeverría

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12) “tirgus uzraudzības iestāde” ir 
dalībvalsts iestāde, kas ir atbildīga par 
tirgus uzraudzības veikšanu tās teritorijā;

12) “tirgus uzraudzības iestāde” ir 
dalībvalsts iestāde, kas ir kompetenta, lai 
īstenotu šajā regulā noteiktās pilnvaras;

Or. es

Pamatojums

Tirgus uzraudzības iestāžu funkcijas, kuras noteiktas regulā, vārda tiešā nozīmē neattiecas uz 
tirgus uzraudzību. Šīs iestādes veic ražojumu kontrolpārbaudes, turklāt pieņem sūdzības, 
brīdina lietotājus, iekļauj datus tirgus uzraudzības informācijas saziņas sistēmā (ICSMS), 
sadarbojas ar saimnieciskās darbības veicējiem labu prakšu kodeksu izstrādē u. c. Šie 
uzdevumi nav tikai vienkārša tirgus uzraudzība.

Grozījums Nr. 107
Heide Rühle

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 12.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12a) “neatbilstīgs ražojums” ir ražojums, 
kas neatbilst tām Savienības 
saskaņošanas tiesību aktos noteiktajām 
prasībām, kuras attiecas uz šo ražojumu;

Or. en

Grozījums Nr. 108
Ashley Fox

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 12.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12a) “neatbilstīgs ražojums” ir ražojums, 
kas neatbilst Savienības tiesību aktu 
prasībām;

Or. en

Grozījums Nr. 109
Heide Rühle

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 13. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13) “ražojums, kas rada risku” ir ražojums, 
kas cilvēku veselību un drošību kopumā, 
veselību un drošību darba vietā, patērētāju 
tiesības, vidi, sabiedrisko drošību un citas 
sabiedrības intereses var negatīvi ietekmēt 
tā, ka ir pārsniegta pakāpe, kuru var 
uzskatīt par saprātīgu un pieņemamu 
parastos vai saprātīgi paredzamos attiecīgā 
ražojuma lietošanas apstākļos, pie kā 
pieder arī tā lietošanas ilgums un, attiecīgā 
gadījumā, prasības, kuras attiecas uz 
laišanu ekspluatācijā, uzstādīšanu un 

13) “ražojums, kas rada drošības risku” ir 
ražojums, kas cilvēku veselību un drošību 
kopumā, veselību un drošību darba vietā, 
patērētāju aizsardzību, vidi, sabiedrisko 
drošību un citas sabiedrības intereses var 
negatīvi ietekmēt tā, ka ir pārsniegta 
pakāpe, kuru var uzskatīt par saprātīgu un 
pieņemamu parastos vai saprātīgi 
paredzamos attiecīgā ražojuma lietošanas 
apstākļos, pie kā pieder arī tā lietošanas 
ilgums un, attiecīgā gadījumā, prasības, 
kuras attiecas uz laišanu ekspluatācijā, 
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apkopi; uzstādīšanu un apkopi;

Or. en

Grozījums Nr. 110
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 13. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13) “ražojums, kas rada risku” ir ražojums, 
kas cilvēku veselību un drošību kopumā, 
veselību un drošību darba vietā, patērētāju 
tiesības, vidi, sabiedrisko drošību un citas 
sabiedrības intereses var negatīvi ietekmēt 
tā, ka ir pārsniegta pakāpe, kuru var 
uzskatīt par saprātīgu un pieņemamu 
parastos vai saprātīgi paredzamos attiecīgā 
ražojuma lietošanas apstākļos, pie kā 
pieder arī tā lietošanas ilgums un, attiecīgā 
gadījumā, prasības, kuras attiecas uz 
laišanu ekspluatācijā, uzstādīšanu un 
apkopi;

13) “ražojums, kas rada drošības risku” ir 
ražojums, kas cilvēku veselību un drošību 
kopumā, veselību un drošību darba vietā, 
patērētāju aizsardzību, vidi, sabiedrisko 
drošību un citas sabiedrības intereses var 
negatīvi ietekmēt tā, ka ir pārsniegta 
pakāpe, kuru var uzskatīt par saprātīgu un 
pieņemamu parastos vai saprātīgi 
paredzamos attiecīgā ražojuma lietošanas 
apstākļos, pie kā pieder arī tā lietošanas 
ilgums un, attiecīgā gadījumā, prasības, 
kuras attiecas uz laišanu ekspluatācijā, 
uzstādīšanu un apkopi;

Or. en

Pamatojums

Būtu jānosaka atšķirība riska definīcijā, ņemot vērā to, ka tirgus uzraudzības nolūkos būtu 
jāaizliedz to ražojumu laišana ES tirgū, kuri neatbilst ES tiesību aktos noteiktajām prasībām. 
Ir iespējams, ka daži ražojumi, kas ir neatbilstīgi, ir arī nedroši, bet tas nenozīmē, ka nedroši 
ir visi neatbilstīgie ražojumi.

Grozījums Nr. 111
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 13. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13) “ražojums, kas rada risku” ir ražojums, 13) “ražojums, kas rada drošības risku” ir 
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kas cilvēku veselību un drošību kopumā, 
veselību un drošību darba vietā, patērētāju 
tiesības, vidi, sabiedrisko drošību un citas 
sabiedrības intereses var negatīvi ietekmēt 
tā, ka ir pārsniegta pakāpe, kuru var 
uzskatīt par saprātīgu un pieņemamu 
parastos vai saprātīgi paredzamos attiecīgā 
ražojuma lietošanas apstākļos, pie kā 
pieder arī tā lietošanas ilgums un, attiecīgā 
gadījumā, prasības, kuras attiecas uz 
laišanu ekspluatācijā, uzstādīšanu un 
apkopi;

ražojums, kas cilvēku veselību un drošību 
kopumā, veselību un drošību darba vietā, 
patērētāju aizsardzību, vidi, sabiedrisko 
drošību un citas sabiedrības intereses var 
negatīvi ietekmēt tā, ka ir pārsniegta 
pakāpe, kuru var uzskatīt par saprātīgu un 
pieņemamu parastos vai saprātīgi 
paredzamos attiecīgā ražojuma lietošanas 
apstākļos, pie kā pieder arī tā lietošanas 
ilgums un, attiecīgā gadījumā, prasības, 
kuras attiecas uz laišanu ekspluatācijā, 
uzstādīšanu un apkopi;

Or. en

Grozījums Nr. 112
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 13. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13) “ražojums, kas rada risku” ir ražojums, 
kas cilvēku veselību un drošību kopumā, 
veselību un drošību darba vietā, patērētāju 
tiesības, vidi, sabiedrisko drošību un citas 
sabiedrības intereses var negatīvi ietekmēt 
tā, ka ir pārsniegta pakāpe, kuru var 
uzskatīt par saprātīgu un pieņemamu 
parastos vai saprātīgi paredzamos attiecīgā 
ražojuma lietošanas apstākļos, pie kā 
pieder arī tā lietošanas ilgums un, attiecīgā 
gadījumā, prasības, kuras attiecas uz 
laišanu ekspluatācijā, uzstādīšanu un 
apkopi;

13) “ražojums, kas rada risku” ir ražojums, 
kas cilvēku veselību un drošību kopumā, 
veselību un drošību darba vietā, patērētāju 
aizsardzību, vidi un sabiedrisko drošību 
var negatīvi ietekmēt tā, ka ir pārsniegta 
pakāpe, kuru var uzskatīt par saprātīgu un 
pieņemamu parastos vai saprātīgi 
paredzamos attiecīgā ražojuma lietošanas 
apstākļos, pie kā pieder arī tā lietošanas 
ilgums un, attiecīgā gadījumā, prasības, 
kuras attiecas uz laišanu ekspluatācijā, 
uzstādīšanu un apkopi;

Or. en

Pamatojums

Jēdziena „citas sabiedrības intereses” svītrošana palielina juridisko noteiktību, jo tā nozīme 
nav skaidra.
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Grozījums Nr. 113
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 13.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13a) “ražojums, kas rada regulējama 
risku” ir ražojums, kas neatbilst 
piemērojamajiem Savienības tiesību 
aktiem;

Or. en

Pamatojums

Būtu jānosaka atšķirība riska definīcijā, ņemot vērā to, ka tirgus uzraudzības nolūkos būtu 
jāaizliedz to ražojumu laišana ES tirgū, kuri neatbilst ES tiesību aktiem. Tomēr ir iespējams, 
ka daži ražojumi, kas ir neatbilstīgi, var būt arī nedroši, bet tas nenozīmē, ka nedroši ir visi 
neatbilstīgie ražojumi.

Grozījums Nr. 114
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 13.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13b) “ražojums, kas rada regulējama 
risku” ir ražojums, kas neatbilst 
piemērojamajiem Savienības tiesību 
aktiem;

Or. en

Grozījums Nr. 115
Heide Rühle

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 13.c punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13c) “ražojums, kas rada regulējama 
risku” ir ražojums, kas neatbilst 
piemērojamajiem Savienības tiesību 
aktiem;

Or. en

Grozījums Nr. 116
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 13.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13d) “ražojums, kas rada jaunu risku” ir 
ražojums, uz kuru neattiecas ES 
saskaņošanas tiesību akti un attiecībā uz 
kuru ir būtiski zinātniski pierādījumi, ka 
tas rada jaunu risku vai zināmu risku, ja 
to tirgo lietošanai jaunos vai nezināmos 
apstākļos, ko ražotājs nav paredzējis;

Or. en

Pamatojums

Tirgus uzraudzības iestādēm ir jārisina arī problēma saistībā ar ražojumiem, kas rada jaunu 
risku. Ierosinātā grozījuma mērķis ir precizēt definīciju, lai to būtu viegli saskaņotā veidā 
piemērot visā ES.

Grozījums Nr. 117
Wim van de Camp

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 14. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14) “ražojums, kas rada nopietnu risku” ir 
ražojums, kas rada risku, kura dēļ ir 
nepieciešama steidzama iejaukšanās un 

“ražojums, kas rada nopietnu risku” ir 
ražojums, kas rada risku, kura dēļ ir 
nepieciešama steidzama iejaukšanās un 
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pēckontrole, arī tādos gadījumos, kur sekas 
var nebūt tūlītējas;

pēckontrole, arī tādos gadījumos, kur sekas 
var nebūt tūlītējas; visi ražojumi, kas 
neatbilst būtiskām prasībām, kuras 
noteiktas Savienības saskaņošanas tiesību 
aktos, kā arī visi ražojumi, kas neatbilst 
vispārīgajai drošības prasībai, kura 
ietverta pilnvarās, ko Komisija piešķīrusi 
standartizācijas organizācijai, ir 
uzskatāmi par ražojumiem, kas rada 
nopietnu risku;

Or. en

Grozījums Nr. 118
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 14. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14) “ražojums, kas rada nopietnu risku” ir 
ražojums, kas rada risku, kura dēļ ir 
nepieciešama steidzama iejaukšanās un 
pēckontrole, arī tādos gadījumos, kur sekas 
var nebūt tūlītējas;

14) “ražojums, kas rada nopietnu risku” ir 
ražojums, kas rada risku, kura dēļ ir 
nepieciešama steidzama iejaukšanās un 
pēckontrole, arī tādos gadījumos, kur sekas 
var nebūt tūlītējas; visi ražojumi, kas 
neatbilst būtiskām prasībām, kuras 
noteiktas Savienības saskaņošanas tiesību 
aktos, kā arī visi ražojumi, kas neatbilst 
vispārīgajai drošības prasībai, kura 
ietverta pilnvarās, ko Komisija piešķīrusi 
standartizācijas organizācijai, ir 
uzskatāmi par ražojumiem, kas rada 
nopietnu risku;

Or. en

Grozījums Nr. 119
Wim van de Camp

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 14.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14a) “ražojuma modeļi” ir ražojumi, kas 
ir uzskatāmi par atsevišķiem ražojumiem, 
jo tiem piemīt identiskas vai līdzīgas 
galvenās īpašības, un atšķirības, ja tādas 
ir, neietekmē to drošuma līmeni, ja vien 
ražotājs un/vai importētājs nav pierādījis, 
ka šāda ietekme pastāv;

Or. en

Pamatojums

Modeļa jēdziens ir tirgus uzraudzības iestāžu darba stūrakmens. Kontrolpārbaudes un 
uzraudzību veic, izmantojot modeļus. Taču daudzi tirgus dalībnieki nav ieviesuši modeļu 
identifikāciju vai arī palielina modeļu skaitu ražojumiem, kuri faktiski ir līdzīgi, tādējādi 
apgrūtinot tirgus uzraudzības iestāžu darbu un kavējot kontroli, jo šādā veidā ievērojami tiek 
palielināti kontroles veikšanai nepieciešamie resursi.

Grozījums Nr. 120
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 14.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14b) “ražojuma modeļi” ir ražojumi, kas 
ir uzskatāmi par atsevišķiem ražojumiem, 
jo tiem piemīt identiskas vai līdzīgas 
galvenās īpašības, un atšķirības, ja tādas 
ir, neietekmē to drošuma līmeni, ja vien 
ražotājs un/vai importētājs nav pierādījis, 
ka šāda ietekme pastāv;

Or. en

Pamatojums

Modeļa jēdziens ir tirgus uzraudzības iestāžu darba stūrakmens. Kontrolpārbaudes un 
uzraudzību veic, izmantojot modeļus. Taču daudzi tirgus dalībnieki nav ieviesuši modeļu 
identifikāciju vai arī palielina modeļu skaitu ražojumiem, kuri faktiski ir līdzīgi, tādējādi 
apgrūtinot tirgus uzraudzības iestāžu darbu un kavējot kontroli, jo šādā veidā ievērojami tiek 
palielināti kontroles veikšanai nepieciešamie resursi.



PE516.934v02-00 36/180 AM\1002709LV.doc

LV

Grozījums Nr. 121
Preslav Borissov

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 14.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14c) “ražojuma modelis” ir ražojums, kas 
ir uzskatāms par reprezentatīvu tādu 
atsevišķu ražojumu grupai, kuriem piemīt 
identiskas līdzīgas galvenās īpašības, un 
atšķirības, ja tādas ir, neietekmē to 
drošuma līmeni;

Or. en

Pamatojums

Modeļa jēdziens ir būtisks faktors tirgus uzraudzības iestāžu darbā, lai palīdzētu tām labāk 
identificēt ražojumus, veicot pārbaudes.

Grozījums Nr. 122
Heide Rühle

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 18. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18) “Savienības saskaņošanas tiesību akti” 
ir Savienības tiesību akti, ar ko saskaņo 
ražojumu tirdzniecības nosacījumus;

18) “Savienības saskaņošanas tiesību akti” 
ir Savienības tiesību akti, ar ko saskaņo 
ražojumu tirdzniecības nosacījumus; tajos 
ir noteiktas pamatprasības, kurām 
ražojumiem ir jāatbilst, lai tie tiktu laisti 
Savienības tirgū;

Or. en

Grozījums Nr. 123
Constance Le Grip
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Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 18. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18) “Savienības saskaņošanas tiesību akti” 
ir Savienības tiesību akti, ar ko saskaņo 
ražojumu tirdzniecības nosacījumus;

18) “Savienības saskaņošanas tiesību akti” 
ir Savienības tiesību akti, ar ko saskaņo 
nosacījumus atbilstoši kuriem ražojumi 
tiek laisti tirgū tiešsaistē un bezsaistē;

Or. fr

Grozījums Nr. 124
Heide Rühle

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tirgus uzraudzība saskaņā ar šo regulu 
tiek organizēta un īstenota tā, lai 
nodrošinātu, ka Savienības tirgū nedara 
pieejamus ražojumus, kas rada risku, un, ja 
šādi ražojumi ir darīti pieejami, tiek veikti 
iedarbīgi pasākumi ražojuma radītā riska 
novēršanai.

2. Tirgus uzraudzība saskaņā ar šo regulu 
tiek organizēta un īstenota tā, lai 
nodrošinātu, ka Savienības tirgū nedara 
pieejamus ražojumus, kas neatbilst 
piemērojamo Savienības tiesību aktu 
prasībām un rada risku, un, ja šādi 
ražojumi ir darīti pieejami, tiek veikti 
iedarbīgi un samērīgi pasākumi ražojuma 
radītā riska vai šādas neatbilstības
novēršanai.

Or. en

Grozījums Nr. 125
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tirgus uzraudzība saskaņā ar šo regulu 
tiek organizēta un īstenota tā, lai 
nodrošinātu, ka Savienības tirgū nedara 

2. Tirgus uzraudzība saskaņā ar šo regulu 
tiek organizēta un īstenota tā, lai 
nodrošinātu, ka Savienības tirgū nedara 
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pieejamus ražojumus, kas rada risku, un, ja 
šādi ražojumi ir darīti pieejami, tiek veikti 
iedarbīgi pasākumi ražojuma radītā riska 
novēršanai.

pieejamus ražojumus, kas rada risku, un
ražojumus, kas neatbilst piemērojamo 
Savienības tiesību aktu prasībām, un, ja 
šādi ražojumi ir darīti pieejami, tiek veikti 
iedarbīgi pasākumi ražojuma radītā riska 
un šādas neatbilstības novēršanai.

Or. en

Grozījums Nr. 126
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tirgus uzraudzība saskaņā ar šo regulu 
tiek organizēta un īstenota tā, lai 
nodrošinātu, ka Savienības tirgū nedara 
pieejamus ražojumus, kas rada risku, un, ja 
šādi ražojumi ir darīti pieejami, tiek veikti 
iedarbīgi pasākumi ražojuma radītā riska 
novēršanai.

2. Tirgus uzraudzība saskaņā ar šo regulu 
tiek organizēta un īstenota tā, lai 
nodrošinātu, ka Savienības tirgū nedara 
pieejamus ražojumus, kas rada risku, un
ražojumus, kas neatbilst piemērojamo 
Savienības tiesību aktu prasībām, un, ja 
šādi ražojumi ir darīti pieejami, tiek veikti 
iedarbīgi pasākumi ražojuma radītā riska 
un šādas neatbilstības novēršanai.

Or. en

Grozījums Nr. 127
Pablo Arias Echeverría

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tirgus uzraudzība saskaņā ar šo regulu 
tiek organizēta un īstenota tā, lai 
nodrošinātu, ka Savienības tirgū nedara 
pieejamus ražojumus, kas rada risku, un, ja 
šādi ražojumi ir darīti pieejami, tiek veikti 
iedarbīgi pasākumi ražojuma radītā riska 
novēršanai.

2. Tirgus uzraudzība saskaņā ar šo regulu 
tiek organizēta un īstenota tā, lai 
nodrošinātu, ka Savienības tirgū nedara 
pieejamus ražojumus, kas rada risku, un
kopumā ražojumus, kas neatbilst 
piemērojamiem Savienības tiesību aktiem,
un, ja šādi ražojumi ir darīti pieejami, tiek 
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veikti iedarbīgi pasākumi ražojuma radītā 
riska un neatbilstības novēršanai.

Or. es

Pamatojums

Tirgus uzraudzībā jāietver neatbilstības, kuras nerada risku.

Grozījums Nr. 128
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tirgus uzraudzība saskaņā ar šo regulu 
tiek organizēta un īstenota tā, lai 
nodrošinātu, ka Savienības tirgū nedara 
pieejamus ražojumus, kas rada risku, un, ja 
šādi ražojumi ir darīti pieejami, tiek veikti 
iedarbīgi pasākumi ražojuma radītā riska 
novēršanai.

2. Tirgus uzraudzība saskaņā ar šo regulu 
tiek organizēta un īstenota tā, lai 
nodrošinātu, ka Savienības tirgū nedara 
pieejamus ražojumus, kas rada risku, un
kopumā tādus ražojumus, kas neatbilst 
piemērojamiem Savienības tiesību aktiem, 
un, ja šādi ražojumi ir darīti pieejami, tiek 
veikti iedarbīgi pasākumi ražojuma radītā 
riska un neatbilstības novēršanai.

Or. es

Grozījums Nr. 129
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Tirgus uzraudzības darbību un 
kontroļu uz ārējās robežas īstenošanu 
pārrauga dalībvalstis, kas par šīm 
darbībām un kontrolēm katru gadu ziņo 
Komisijai. Ziņotajā informācijā ietilpst 
statistika par veikto kontroļu skaitu, un šo 
informāciju paziņo visām dalībvalstīm. 

svītrots
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Par publiski piekļūstamajiem rezultātiem 
dalībvalstis var izdarīt kopsavilkumu.

Or. de

Pamatojums

Jau pastāv tirgus uzraudzības informācijas un saziņas sistēma (ICSMS). Dalībvalstu papildus 
veiktas uzraudzības darbības laikietilpības dēļ apgrūtinātu uzraudzības kvalitāti.

Grozījums Nr. 130
Franz Obermayr

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Tirgus uzraudzības darbību un kontroļu 
uz ārējās robežas īstenošanu pārrauga 
dalībvalstis, kas par šīm darbībām un 
kontrolēm katru gadu ziņo Komisijai. 
Ziņotajā informācijā ietilpst statistika par 
veikto kontroļu skaitu, un šo informāciju 
paziņo visām dalībvalstīm. Par publiski 
piekļūstamajiem rezultātiem dalībvalstis 
var izdarīt kopsavilkumu.

3. Tirgus uzraudzības darbību un kontroļu 
uz ārējās robežas īstenošanu pārrauga 
dalībvalstis, kas par šīm darbībām un 
kontrolēm katru gadu ziņo Komisijai. 
Ziņotajā informācijā ietilpst statistika par 
veikto kontroļu skaitu, apstrīdēto 
ražojumu relatīvo skaitu, kā arī šajā 
saistībā uzsākto koriģējošo pasākumu 
skaitu un veidu, un šo informāciju paziņo 
visām dalībvalstīm. Dalībvalstīm jāizdara 
kopsavilkums par publiski piekļūstamajiem 
rezultātiem un statistiku.

Or. de

Grozījums Nr. 131
Ashley Fox

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Tirgus uzraudzības darbību un kontroļu 
uz ārējās robežas īstenošanu pārrauga 
dalībvalstis, kas par šīm darbībām un 

3. Tirgus uzraudzības darbību un kontroļu 
uz ārējās robežas īstenošanu pārrauga 
dalībvalstis, kas par šīm darbībām un 
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kontrolēm katru gadu ziņo Komisijai.
Ziņotajā informācijā ietilpst statistika par 
veikto kontroļu skaitu, un šo informāciju
paziņo visām dalībvalstīm. Par publiski 
piekļūstamajiem rezultātiem dalībvalstis 
var izdarīt kopsavilkumu.

kontrolēm ik pēc trim gadiem ziņo 
Komisijai. Komisija nosūta šo informāciju 
visām dalībvalstīm. Minētās informācijas 
kopsavilkumu var darīt publiski pieejamu.

Or. en

Grozījums Nr. 132
Preslav Borissov

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Tirgus uzraudzības darbību un kontroļu 
uz ārējās robežas īstenošanu pārrauga 
dalībvalstis, kas par šīm darbībām un 
kontrolēm katru gadu ziņo Komisijai. 
Ziņotajā informācijā ietilpst statistika par 
veikto kontroļu skaitu, un šo informāciju 
paziņo visām dalībvalstīm. Par publiski 
piekļūstamajiem rezultātiem dalībvalstis 
var izdarīt kopsavilkumu.

3. Tirgus uzraudzības darbību un kontroļu 
uz ārējās robežas īstenošanu pārrauga 
dalībvalstis, kas par šīm darbībām un 
kontrolēm katru gadu ziņo Komisijai. 
Ziņotajā informācijā ietilpst statistika par 
katra veida veikto kontroļu skaitu un to 
rezultātiem. Minēto informāciju paziņo 
visām dalībvalstīm un dara publiski
piekļūstamu.

Or. en

Grozījums Nr. 133
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Tirgus uzraudzības darbību un kontroļu 
uz ārējās robežas īstenošanu pārrauga 
dalībvalstis, kas par šīm darbībām un 
kontrolēm katru gadu ziņo Komisijai. 
Ziņotajā informācijā ietilpst statistika par 
veikto kontroļu skaitu, un šo informāciju 
paziņo visām dalībvalstīm. Par publiski

3. Tirgus uzraudzības darbību un kontroļu 
uz ārējās robežas īstenošanu pārrauga 
dalībvalstis, kas par šīm darbībām un 
kontrolēm katru gadu ziņo Komisijai. 
Ziņotajā informācijā ietilpst statistika par 
katra veida veikto kontroļu skaitu un to 
rezultātiem. Minēto statistiku paziņo 
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piekļūstamajiem rezultātiem dalībvalstis 
var izdarīt kopsavilkumu.

visām dalībvalstīm un dara publiski
pieejamu.

Or. en

Grozījums Nr. 134
Pablo Arias Echeverría

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Tirgus uzraudzības darbību un kontroļu 
uz ārējās robežas īstenošanu pārrauga 
dalībvalstis, kas par šīm darbībām un 
kontrolēm katru gadu ziņo Komisijai. 
Ziņotajā informācijā ietilpst statistika par 
veikto kontroļu skaitu, un šo informāciju 
paziņo visām dalībvalstīm. Par publiski 
piekļūstamajiem rezultātiem dalībvalstis 
var izdarīt kopsavilkumu.

3. Tirgus uzraudzības darbību un kontroļu 
uz ārējās robežas īstenošanu pārrauga 
dalībvalstis, kas par šīm darbībām un 
kontrolēm katru gadu ziņo Komisijai. 
Ziņotajā informācijā ietilpst statistika par 
veikto kontroļu skaitu, un šo informāciju ar 
Komisijas starpniecību paziņo visām 
dalībvalstīm.

Or. es

Grozījums Nr. 135
Constance Le Grip

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Tirgus uzraudzības darbību un kontroļu 
uz ārējās robežas īstenošanu pārrauga 
dalībvalstis, kas par šīm darbībām un 
kontrolēm katru gadu ziņo Komisijai. 
Ziņotajā informācijā ietilpst statistika par 
veikto kontroļu skaitu, un šo informāciju 
paziņo visām dalībvalstīm. Par publiski 
piekļūstamajiem rezultātiem dalībvalstis 
var izdarīt kopsavilkumu.

3. Tirgus uzraudzības darbību un kontroļu 
uz ārējās robežas īstenošanu pārrauga 
dalībvalstis, kas par šīm darbībām, 
kontrolēm un izmantotajām kontroles 
metodēm katru gadu ziņo Komisijai. 
Ziņotajā informācijā ietilpst statistika par 
veikto kontroļu skaitu, un šo informāciju 
paziņo visām dalībvalstīm. Par publiski 
piekļūstamajiem rezultātiem dalībvalstis 
var izdarīt kopsavilkumu.
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Or. fr

Grozījums Nr. 136
Ashley Fox

Regulas priekšlikums
4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Saskaņā ar 3. punktu veikto tirgus 
uzraudzības darbību pārraudzīšanas un 
novērtēšanas rezultātus dara publiski 
pieejamus elektroniski un attiecīgā 
gadījumā ar citiem līdzekļiem.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 137
Franz Obermayr

Regulas priekšlikums
4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Saskaņā ar 3. punktu veikto tirgus 
uzraudzības darbību pārraudzīšanas un 
novērtēšanas rezultātus dara publiski 
pieejamus elektroniski un attiecīgā 
gadījumā ar citiem līdzekļiem.

4. Saskaņā ar 3. punktu veikto tirgus 
uzraudzības darbību pārraudzīšanas un 
novērtēšanas rezultātus dara publiski 
pieejamus elektroniski un attiecīgā 
gadījumā ar citiem līdzekļiem. Tam 
jānotiek trīs mēnešu laikā pēc 
paziņošanas pārējām dalībvalstīm.

Or. de

Grozījums Nr. 138
Pablo Arias Echeverría

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

4. Saskaņā ar 3. punktu veikto tirgus 
uzraudzības darbību pārraudzīšanas un 
novērtēšanas rezultātus dara publiski 
pieejamus elektroniski un attiecīgā 
gadījumā ar citiem līdzekļiem.

4. Saskaņā ar 3. punktu dalībvalstis veikto 
tirgus uzraudzības darbību pārraudzīšanas 
un novērtēšanas rezultātu kopsavilkumu
dara publiski pieejamu elektroniski un 
attiecīgā gadījumā ar citiem līdzekļiem.

Or. es

Pamatojums

Komisija informāciju par kontrolpārbaudēm nodod dalībvalstīm. Šķiet, ka nav atšķirības 
starp informāciju, kuru dara publiski pieejamu 3.un 4. punktā, tāpēc iesaka tos apvienot.

Grozījums Nr. 139
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts izveido vai nozīmē
tirgus uzraudzības iestādes un definē to 
pienākumus, pilnvaras un organizatorisko 
struktūru.

1. Katra dalībvalsts izveido vai ieceļ tirgus 
uzraudzības iestādes.

Or. en

Grozījums Nr. 140
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tirgus uzraudzības iestādēm piešķir tām 
paredzēto uzdevumu pienācīgai izpildei 
nepieciešamās pilnvaras un uztic 
attiecīgus resursus un līdzekļus.

2. Tirgus uzraudzības iestādēm piešķir 
pilnvaras tām paredzēto uzdevumu 
pienācīgai un visaptverošai izpildei un
uztic attiecīgus resursus un līdzekļus.
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Or. en

Grozījums Nr. 141
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Katra dalībvalsts izveido atbilstīgus
mehānismus, kas nodrošina, ka tās 
izveidotās vai nozīmētās tirgus uzraudzības 
iestādes apmainās ar informāciju, kopīgi 
veic un koordinē darbību gan savā starpā, 
gan ar iestādēm, kuras atbildīgas par 
ražojumu kontrolēm uz Savienības ārējām 
robežām.

3. Katra dalībvalsts izveido pietiekamus 
un visaptverošus mehānismus, kas 
nodrošina, ka tās izveidotās vai nozīmētās 
tirgus uzraudzības iestādes apmainās ar
informāciju, kopīgi veic un koordinē 
darbību gan savā starpā, gan ar iestādēm, 
kuras atbildīgas par ražojumu kontrolēm uz 
Savienības ārējām robežām.

Or. en

Grozījums Nr. 142
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
5. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis informē sabiedrību par 
valsts tirgus uzraudzības iestāžu esamību, 
pienākumiem un identitāti, kā arī par to, 
kādā veidā ar tām sazināties.

5. Dalībvalstis informē sabiedrību par 
valsts tirgus uzraudzības iestāžu esamību, 
pienākumiem, pilnvarām, pieejamajiem 
resursiem, sadarbības mehānismiem un 
identitāti, kā arī par to, kādā veidā ar tām 
sazināties.

Or. en

Grozījums Nr. 143
Sirpa Pietikäinen
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Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tirgus uzraudzības iestādes pietiekami 
plašā mērogā un ar pietiekamu regularitāti 
pienācīgi pārbauda ražojumu īpašības, 
veicot dokumentāras kontrolpārbaudes un, 
ja nepieciešams, fiziskas un laboratoriskas 
kontrolpārbaudes, kurās izmanto 
pietiekamas paraugu izlases. Šīs 
kontrolpārbaudes tās dokumentē tirgus 
uzraudzības informācijas un saziņas 
sistēmā, kas minēta 21. pantā.

1. Tirgus uzraudzības iestādes savas 
darbības organizē tā, lai panāktu
maksimālu efektivitāti. Tās pietiekami 
plašā mērogā un ar pietiekamu regularitāti 
pienācīgi pārbauda ražojumu īpašības, 
veicot dokumentāras kontrolpārbaudes un, 
ja nepieciešams, fiziskas un laboratoriskas 
kontrolpārbaudes, kurās izmanto 
pietiekamas paraugu izlases. Ja tas ir 
atbilstīgi, paralēli šiem tradicionālajiem 
tirgus paraugu mehānismiem tirgus 
uzraudzības iestādes veic proaktīvu 
piegādes ķēdes procesu revīziju 
struktūrās, kas ir iesaistītas patērētājiem 
paredzēto ražojumu ražošanā, 
importēšanā, tirgošanā, marķēšanā un 
mazumtirdzniecībā. Šīs kontrolpārbaudes 
tās dokumentē tirgus uzraudzības 
informācijas un saziņas sistēmā, kas minēta 
21. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 144
Christel Schaldemose

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tirgus uzraudzības iestādes pietiekami 
plašā mērogā un ar pietiekamu regularitāti 
pienācīgi pārbauda ražojumu īpašības, 
veicot dokumentāras kontrolpārbaudes un, 
ja nepieciešams, fiziskas un laboratoriskas 
kontrolpārbaudes, kurās izmanto 
pietiekamas paraugu izlases. Šīs 
kontrolpārbaudes tās dokumentē tirgus 
uzraudzības informācijas un saziņas 
sistēmā, kas minēta 21. pantā.

1. Tirgus uzraudzības iestādes pietiekami 
plašā mērogā un ar pietiekamu regularitāti 
pienācīgi pārbauda ražojumu īpašības, 
neatkarīgi no šo ražojumu izplatīšanas 
kanāliem un pārdošanas veida, veicot 
dokumentāras kontrolpārbaudes un, ja 
nepieciešams, fiziskas un laboratoriskas 
kontrolpārbaudes, kurās izmanto 
pietiekamas paraugu izlases. Paraugu 
kontrolpārbaudēm kā plānoto mērķi 
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katrai dalībvalstij tās izmanto 2 % no 
visiem ražojumiem, kas gada laikā laisti 
tirgū. Šīs kontrolpārbaudes tās dokumentē 
tirgus uzraudzības informācijas un saziņas 
sistēmā, kas minēta 21. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 145
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tirgus uzraudzības iestādes pietiekami 
plašā mērogā un ar pietiekamu regularitāti 
pienācīgi pārbauda ražojumu īpašības, 
veicot dokumentāras kontrolpārbaudes un, 
ja nepieciešams, fiziskas un laboratoriskas 
kontrolpārbaudes, kurās izmanto 
pietiekamas paraugu izlases. Šīs 
kontrolpārbaudes tās dokumentē tirgus 
uzraudzības informācijas un saziņas 
sistēmā, kas minēta 21. pantā.

1. Tirgus uzraudzības iestādes pietiekami 
plašā mērogā un ar pietiekamu regularitāti 
pienācīgi pārbauda ražojumu īpašības, 
neatkarīgi no šo ražojumu izplatīšanas 
kanāliem un pārdošanas veida, veicot 
dokumentāras kontrolpārbaudes un, ja 
nepieciešams, fiziskas un laboratoriskas 
kontrolpārbaudes, kurās izmanto 
pietiekamas paraugu izlases. Šīs 
kontrolpārbaudes tās dokumentē tirgus 
uzraudzības informācijas un saziņas 
sistēmā, kas minēta 21. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 146
Pablo Arias Echeverría

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tirgus uzraudzības iestādes pietiekami 
plašā mērogā un ar pietiekamu regularitāti 
pienācīgi pārbauda ražojumu īpašības, 
veicot dokumentāras kontrolpārbaudes un, 
ja nepieciešams, fiziskas un laboratoriskas 

1. Tirgus uzraudzības iestādes pietiekami 
plašā mērogā un ar pietiekamu regularitāti 
pienācīgi pārbauda ražojumu īpašības, 
neatkarīgi no šo ražojumu izplatīšanas 
kanāliem un pārdošanas veida, veicot 
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kontrolpārbaudes, kurās izmanto 
pietiekamas paraugu izlases. Šīs 
kontrolpārbaudes tās dokumentē tirgus 
uzraudzības informācijas un saziņas 
sistēmā, kas minēta 21. pantā.

dokumentāras kontrolpārbaudes un, ja 
nepieciešams, fiziskas un laboratoriskas 
kontrolpārbaudes, kurās izmanto 
pietiekamas paraugu izlases. Šīs 
kontrolpārbaudes tās dokumentē tirgus 
uzraudzības informācijas un saziņas 
sistēmā, kas minēta 21. pantā.

Or. es

Pamatojums

Ar šo grozījumu mēģina precizēt, ka pārbaudes jāveic arī ražojumiem, ko pārdod tiešsaistē.

Grozījums Nr. 147
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tirgus uzraudzības iestādes pietiekami 
plašā mērogā un ar pietiekamu regularitāti 
pienācīgi pārbauda ražojumu īpašības, 
veicot dokumentāras kontrolpārbaudes un, 
ja nepieciešams, fiziskas un laboratoriskas 
kontrolpārbaudes, kurās izmanto 
pietiekamas paraugu izlases. Šīs 
kontrolpārbaudes tās dokumentē tirgus 
uzraudzības informācijas un saziņas 
sistēmā, kas minēta 21. pantā.

1. Tirgus uzraudzības iestādes pietiekami 
plašā mērogā un ar pietiekamu regularitāti 
pienācīgi pārbauda ražojumu īpašības
neatkarīgi no šo ražojumu izplatīšanas 
kanāliem un pārdošanas veida, veicot 
dokumentāras kontrolpārbaudes un, ja 
nepieciešams, fiziskas un laboratoriskas 
kontrolpārbaudes, kurās izmanto 
pietiekamas paraugu izlases. Šīs 
kontrolpārbaudes tās dokumentē tirgus 
uzraudzības informācijas un saziņas 
sistēmā, kas minēta 21. pantā.

Or. es

Grozījums Nr. 148
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tirgus uzraudzības iestādes pietiekami 
plašā mērogā un ar pietiekamu regularitāti 
pienācīgi pārbauda ražojumu īpašības, 
veicot dokumentāras kontrolpārbaudes un, 
ja nepieciešams, fiziskas un laboratoriskas 
kontrolpārbaudes, kurās izmanto 
pietiekamas paraugu izlases. Šīs 
kontrolpārbaudes tās dokumentē tirgus 
uzraudzības informācijas un saziņas 
sistēmā, kas minēta 21. pantā.

1. Tirgus uzraudzības iestādes pietiekami 
plašā mērogā un ar pietiekamu regularitāti 
pienācīgi pārbauda tās ražojumu īpašības, 
kas attiecas uz drošumu un veselību,
veicot dokumentāras kontrolpārbaudes un, 
ja nepieciešams, fiziskas un laboratoriskas 
kontrolpārbaudes, kurās izmanto 
pietiekamas paraugu izlases. Šīs 
kontrolpārbaudes tās dokumentē tirgus 
uzraudzības informācijas un saziņas 
sistēmā, kas minēta 21. pantā.

Or. de

Pamatojums

Attiecībā uz visām jomām, kas neskar veselību vai drošumu, dalībvalstis pašas izlemj, vai 
veikt izlases pārbaudes.

Grozījums Nr. 149
Preslav Borissov

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tirgus uzraudzības iestādes pietiekami 
plašā mērogā un ar pietiekamu regularitāti 
pienācīgi pārbauda ražojumu īpašības, 
veicot dokumentāras kontrolpārbaudes un, 
ja nepieciešams, fiziskas un laboratoriskas 
kontrolpārbaudes, kurās izmanto 
pietiekamas paraugu izlases. Šīs 
kontrolpārbaudes tās dokumentē tirgus 
uzraudzības informācijas un saziņas 
sistēmā, kas minēta 21. pantā.

1. Tirgus uzraudzības iestādes pietiekami 
plašā mērogā un ar pietiekamu regularitāti 
pienācīgi pārbauda ražojumu īpašības, 
veicot dokumentāras kontrolpārbaudes un, 
ja nepieciešams, fiziskas un laboratoriskas 
kontrolpārbaudes, kurās izmanto 
pietiekamas paraugu izlases. Šīs 
kontrolpārbaudes tās dokumentē tirgus 
uzraudzības informācijas un saziņas 
sistēmā, kas minēta 21. pantā, precīzi 
identificējot ražojumu un norādot tā 
veidu, modeli un partijas vai sērijas 
numuru.

Or. en
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Grozījums Nr. 150
Wim van de Camp

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tirgus uzraudzības iestādes nosaka 
riskus, kas rodas saistībā ar šajā regulā 
ietvertajiem ražojumiem, un šādu risku 
specifiskās īpašības, ievērojot visas 
iespējamās norādes un instrukcijas, kuras 
sniegusi Komisija. Minēto informāciju tās 
dokumentē tirgus uzraudzības 
informācijas un saziņas sistēmā, kas 
minēta 21. pantā. Komisija sistemātiski 
analizē šādu informāciju un gadījumā, ja 
tās rīcībā ir informācija, kas rada pamatu 
aizdomām par risku, vai gadījumā, ja 
dalībvalstu iestādes konstatē atšķirīgus 
riskus, Komisija pati pēc savas iniciatīvas 
var pieprasīt valstu tirgus uzraudzības 
iestādēm sniegt papildu informāciju vai 
pēc valsts tirgus uzraudzības iestādes 
pieprasījuma turpināt attiecīgā riska 
noteikšanu. Komisija savu riska 
konstatējumu nosūta valstu tirgus 
uzraudzības iestādēm.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātā grozījuma mērķis ir atļaut kopēju sistēmu riska noteikšanai, ko valstu uzraudzības 
iestādes varētu izmantot par pamatu, veicot savas kontrolpārbaudes. Vienādota riska 
noteikšana ir nepieciešama, lai novērstu to, ka trešo valstu saimnieciskās darbības veicēji 
iekļūšanai Eiropas Savienībā izvēlas vietu, kurā mazāk stingru kontroļu dēļ ir noteikts zemāks 
riska līmenis.

Grozījums Nr. 151
Ashley Fox
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Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Ja ir zināms, ka saistībā ar šīs regulas 
1. pantā izklāstītajiem mērķiem attiecībā 
uz konkrētu ražojumu vai uz ražojumu 
kategoriju pastāv kāds zināms risks vai 
rodas kāds jauns risks, Komisija var 
pieņemt īstenošanas aktus, ar kuriem 
paredz vienādus nosacījumus 
kontrolpārbaudēm, ko attiecībā uz šo 
konkrēto ražojumu vai ražojumu 
kategoriju un uz zināmā vai jaunā riska 
īpatnībām veic viena vai vairākas tirgus 
uzraudzības iestādes. Šajos nosacījumos 
var ietilpt prasības par īslaicīgu veicamo 
pārbaužu mēroga paplašināšanu un to 
biežuma palielināšanu, kā arī paraugu 
izlašu pietiekamības pārbaudīšanu. Šos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
32. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 152
Pablo Arias Echeverría

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja ir zināms, ka saistībā ar šīs regulas 
1. pantā izklāstītajiem mērķiem attiecībā 
uz konkrētu ražojumu vai uz ražojumu 
kategoriju pastāv kāds zināms risks vai 
rodas kāds jauns risks, Komisija var 
pieņemt īstenošanas aktus, ar kuriem 
paredz vienādus nosacījumus 
kontrolpārbaudēm, ko attiecībā uz šo 
konkrēto ražojumu vai ražojumu 
kategoriju un uz zināmā vai jaunā riska 
īpatnībām veic viena vai vairākas tirgus 

svītrots
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uzraudzības iestādes. Šajos nosacījumos 
var ietilpt prasības par īslaicīgu veicamo 
pārbaužu mēroga paplašināšanu un to 
biežuma palielināšanu, kā arī paraugu 
izlašu pietiekamības pārbaudīšanu. 
Minētos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 32. panta 2. punktā minēto 
pārbaudes procedūru.

Or. es

Pamatojums

Šis teksts ļauj Komisijai pieņemt papildu kontroles pasākumus, kuri jāveic uzraudzības 
iestādei, ja attiecībā uz ražojumu vai ražojumu kategoriju pastāv kāds zināms risks vai kāds 
jauns risks. Tas uzraudzības iestādēm rada negaidītu un neplānotu slodzi. Šis jautājums 
atšķiras no 12. pantā skatītā.

Grozījums Nr. 153
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja vajadzīgs, tirgus uzraudzības iestādes 
savā teritorijā laikus brīdina lietotājus par 
ražojumiem, attiecībā uz kuriem iestādes 
konstatējušas, ka tie rada risku.

2. Tirgus uzraudzības iestādes savā 
teritorijā nekavējoties brīdina lietotājus par 
ražojumiem, attiecībā uz kuriem iestādes 
konstatējušas, ka tie rada risku. Ja šāda 
informācija ir pieejama, tās sniedz arī 
datus par ražotāju, mazumtirdzniecības 
kanālu, cenas veidošanu un pārdošanas 
periodu.

Or. en

Pamatojums

Tirgus uzraudzības iestādēm ir nekavējoties jāinformē patērētāji par ražojumiem, kas rada 
risku. Šai informācijai būtu jāpievieno papildu informācija, piemēram, dati attiecībā uz 
mazumtirdzniecības kanālu, ja tie ir pieejami, lai palīdzētu patērētājiem noteikt riskantos 
produktus.
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Grozījums Nr. 154
Josef Weidenholzer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 2. Ja vajadzīgs, tirgus uzraudzības
iestādes savā teritorijā laikus brīdina 
lietotājus par ražojumiem, attiecībā uz 
kuriem iestādes konstatējušas, ka tie rada 
risku.

2. Kompetentās tirgus uzraudzības iestādes 
un, ja vajadzīgs, uzņēmēji pēc iespējas 
ātrāk brīdina lietotājus par ražojumiem, 
attiecībā uz kuriem iestādes konstatējušas, 
ka tie rada risku.

Or. de

Grozījums Nr. 155
Preslav Borissov

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja vajadzīgs, tirgus uzraudzības iestādes 
savā teritorijā laikus brīdina lietotājus par 
ražojumiem, attiecībā uz kuriem iestādes 
konstatējušas, ka tie rada risku.

2. Ja vajadzīgs, tirgus uzraudzības iestādes 
savā teritorijā nekavējoties brīdina 
lietotājus par to ražojumu identitāti, 
attiecībā uz kuriem iestādes konstatējušas, 
ka tie rada risku.

Or. en

Grozījums Nr. 156
Christel Schaldemose

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja vajadzīgs, tirgus uzraudzības iestādes 
savā teritorijā laikus brīdina lietotājus par 
ražojumiem, attiecībā uz kuriem iestādes 
konstatējušas, ka tie rada risku.

2. Ja vajadzīgs, tirgus uzraudzības iestādes 
savā teritorijā nekavējoties brīdina 
lietotājus par to ražojumu identitāti, 
attiecībā uz kuriem iestādes konstatējušas, 
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ka tie rada risku.

Or. en

Grozījums Nr. 157
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tās sadarbojas ar saimnieciskās darbības 
veicējiem, lai novērstu vai mazinātu risku, 
ko rada šo saimnieciskās darbības veicēju 
ražojumi, kuri ir darīti pieejami [tirgū]. 
Šajā nolūkā tās rosina un atbalsta 
saimnieciskās darbības veicēju brīvprātīgu 
darbību, attiecīgā gadījumā veicinot arī 
labas prakses kodeksu izstrādi un 
ievērošanu.

Tirgus uzraudzības iestādes sadarbojas ar 
saimnieciskās darbības veicējiem, kā arī 
citām kompetentajām valsts iestādēm, lai 
novērstu vai mazinātu risku, ko rada šo 
saimnieciskās darbības veicēju ražojumi, 
kuri ir darīti pieejami [tirgū]. Šajā nolūkā 
tās rosina un atbalsta saimnieciskās 
darbības veicēju brīvprātīgu darbību, 
attiecīgā gadījumā veicinot arī labas 
prakses kodeksu izstrādi un ievērošanu.

Or. de

Grozījums Nr. 158
Pablo Arias Echeverría

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tās sadarbojas ar saimnieciskās darbības 
veicējiem, lai novērstu vai mazinātu risku, 
ko rada šo saimnieciskās darbības veicēju 
ražojumi, kuri ir darīti pieejami [tirgū]. 
Šajā nolūkā tās rosina un atbalsta 
saimnieciskās darbības veicēju brīvprātīgu 
darbību, attiecīgā gadījumā veicinot arī 
labas prakses kodeksu izstrādi un 
ievērošanu.

Uzraudzības iestādes rosina un atbalsta 
saimnieciskās darbības veicēju brīvprātīgu 
darbību, attiecīgā gadījumā veicinot arī 
labas prakses kodeksu izstrādi un 
ievērošanu.

Or. es
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Pamatojums

Saimnieciskās darbības veicēji ir tie, kam jāsadarbojas ar uzraudzības iestādēm, lai mazinātu 
vai novērstu riskus, kurus varētu radīt nedroši ražojumi, ko viņi laiduši tirgū, kā tas noteikts 
Produktu vispārējās drošības direktīvā (PVDD). Saimnieciskās darbības veicēju sadarbība ar 
uzraudzības iestādi jāpārnes uz regulas par patēriņa preču drošumu (RPPD) priekšlikuma 8., 
10. un 11. pantu.

Grozījums Nr. 159
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Tirgus uzraudzības iestādes savus 
pienākumus veic neatkarīgi, neitrāli un 
objektīvi un pilda no šīs regulas izrietošās 
saistības; savas pilnvaras attiecībā uz 
saimnieciskās darbības veicējiem tās 
īsteno, ievērojot proporcionalitātes 
principu.

3. Tirgus uzraudzības iestādes savus 
pienākumus veic neatkarīgi, neitrāli un 
objektīvi un pilda no šīs regulas izrietošās 
saistības; savas pilnvaras attiecībā uz 
saimnieciskās darbības veicējiem tās 
īsteno, ievērojot proporcionalitātes 
principu un pienācīgi ņemot vērā 
piesardzības principu, kas noteikts 
Līguma (LESD) 191. panta 2. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 160
Lara Comi

Regulas priekšlikums
6. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Tirgus uzraudzības iestādes rīkojas, 
pienācīgi ņemot vērā riska pakāpi un 
piesardzības principu.
Tāpēc tām jāpārbauda tik ražojumu 
paraugi, cik ir vajadzīgs, lai novērtētu šo 
ražojumu atbilstību un faktisko risku.

Or. it
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Grozījums Nr. 161
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
6. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Tirgus uzraudzības iestādes rīkojas, 
pienācīgi ņemot vērā riska pakāpi un 
piesardzības principu. Tāpēc tām 
jāpārbauda tik ražojumu paraugi, cik ir 
vajadzīgs, lai novērtētu šo ražojumu
atbilstību un faktisko risku.

Or. it

Grozījums Nr. 162
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Regulas priekšlikums
6. pants – 3.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.c Tirgus uzraudzības iestādes darbojas,
ņemot vērā riska nopietnību un 
piesardzības principu.

Or. es

Grozījums Nr. 163
Bernadette Vergnaud

Regulas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja to pienākumu izpildei tas ir vajadzīgs 
un attaisnojams, tirgus uzraudzības iestādes 
drīkst ierasties saimnieciskās darbības 

4. Ja to pienākumu izpildei tas ir vajadzīgs 
un attaisnojams, tirgus uzraudzības iestādes 
bez iepriekšējas brīdināšanas drīkst 
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veicēju telpās un paņemt vajadzīgos 
ražojumu paraugus.

ierasties saimnieciskās darbības veicēju 
telpās, paskatīties, paņemt vai nokopēt 
ikvienu dokumentu, piekļūt datorizētām 
informācijas sistēmām un paņemt
vajadzīgos ražojumu paraugus.

Or. fr

Pamatojums

Patērētāju drošības un cīņas pret krāpšanu nolūkos nepieciešams paplašināt uzraudzības 
iestāžu izmeklēšanas pilnvaras; tām vajadzētu būt pilnvarām veikt negaidītas kontroles, 
paņemt dokumentus un piekļūt datorizētām informācijas sistēmām, ņemot vērā, ka lielākā 
daļa dokumentu tiek uzglabāti tikai digitālā formātā.

Grozījums Nr. 164
Pablo Arias Echeverría

Regulas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja to pienākumu izpildei tas ir vajadzīgs 
un attaisnojams, tirgus uzraudzības iestādes 
drīkst ierasties saimnieciskās darbības 
veicēju telpās un paņemt vajadzīgos 
ražojumu paraugus.

4. Ja to pienākumu izpildei tas ir vajadzīgs 
un attaisnojams, tirgus uzraudzības iestādes 
drīkst ierasties saimnieciskās darbības 
veicēju telpās, veikt atbilstīgas dokumentu 
pārbaudes, nokopēt attiecīgos 
dokumentus un paņemt vajadzīgos 
ražojumu paraugus.

Or. es

Pamatojums

Piešķirot papildu pilnvaras tirgus uzraudzības iestādēm, tiks nodrošināta rūpīgāka to 
pienākumu izpilde.

Grozījums Nr. 165
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

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

4. Ja to pienākumu izpildei tas ir vajadzīgs 
un attaisnojams, tirgus uzraudzības iestādes 
drīkst ierasties saimnieciskās darbības 
veicēju telpās un paņemt vajadzīgos 
ražojumu paraugus.

4. Ja to pienākumu izpildei tas ir vajadzīgs 
un attaisnojams, tirgus uzraudzības iestādes 
drīkst ierasties saimnieciskās darbības 
veicēju telpās, veikt atbilstīgas dokumentu 
pārbaudes, nokopēt attiecīgos 
dokumentus un paņemt vajadzīgos 
ražojumu paraugus.

Or. es

Grozījums Nr. 166
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
6. pants – 5. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) patērētājiem un citām ieinteresētām 
personām dod iespēju iesniegt sūdzības par 
jautājumiem, kas saistīti ar ražojumu 
drošumu, tirgus uzraudzības darbībām un 
riskiem, kuri rodas ražojumu sakarā, un šīs 
sūdzības pienācīgi apseko;

a) patērētājiem un citām ieinteresētām 
personām dod iespēju iesniegt sūdzības par 
jautājumiem, kas saistīti ar ražojumu 
drošumu, tirgus uzraudzības darbībām un 
riskiem, kuri rodas ražojumu sakarā, un šīs 
sūdzības pienācīgi un laikus apseko;

Or. de

Grozījums Nr. 167
Norica Nicolai

Regulas priekšlikums
6. pants – 5. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) seko zinātnes un tehnikas atziņām par 
ražojumu drošumu un pārzina jomas 
jaunākās norises.

c) seko zinātnes un tehnikas atziņām par 
ražojumu drošumu un pārzina jomas 
jaunākās norises, kā arī uzrauga ražojumu 
atbilstību Savienības saskaņotajiem 
tiesību aktiem.
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Or. en

Pamatojums

Šis nosacījums nebūtu jāattiecina tikai uz ražojumu drošumu, bet jāpiemēro arī citiem 
aspektiem, kas varētu būt saistīti ar ražojumu atbilstību Savienības saskaņotajiem tiesību 
aktiem.

Grozījums Nr. 168
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
6. pants – 5. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) novēro negadījumus un kaitējumu 
veselībai, par kuriem ir aizdomas, ka tos 
izraisījuši šie ražojumi;

Or. en

Grozījums Nr. 169
Anna Hedh

Regulas priekšlikums
6. pants – 5. punkts – cb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cb) uzrauga negadījumus un kaitējumu 
veselībai, kas saistīts ar šiem ražojumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 170
Heide Rühle

Regulas priekšlikums
6. pants – 5. punkts – cc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cc) verificē ražojumu atbilstību 
piemērojamajiem Savienības tiesību 
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aktiem;

Or. en

Grozījums Nr. 171
Heide Rühle

Regulas priekšlikums
6. pants – 5. punkts – cd apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cd) tiek mudinātas piedalīties valstu 
standartizācijas darbībās, kuru mērķis ir 
izstrādāt vai pārskatīt standartus, ko 
Komisija pieprasījusi atbilstīgi Regulas 
(ES) Nr. 1025/2012 10. pantam;

Or. en

Grozījums Nr. 172
Norica Nicolai

Regulas priekšlikums
6. pants – 5. punkts – ce apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ce) ja iespējams un tas ir atbilstīgi, 
piedalās standartizācijas organizāciju 
darbībās, lai izstrādātu vai pārskatītu 
standartus saskaņā ar Regulu (ES) 
Nr. 1025/2010;

Or. en

Pamatojums

Būtu lietderīgi, ja tirgus uzraudzības iestādes būtu cieši saistītas ar standartizācijas procesu, 
jo tas palīdzētu šīm iestādēm sekot zinātnes un tehnikas atziņām, kā prasīts šī punkta 
c) apakšpunktā.
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Grozījums Nr. 173
Anna Hedh

Regulas priekšlikums
6. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Tiek izveidotas un publiskotas 
atbilstīgas procedūras, kas tirgus 
uzraudzības iestādēm nodrošina spēju 
pildīt šos pienākumus.

6. Tiek izveidotas un publiskotas 
atbilstīgas procedūras, kas tirgus 
uzraudzības iestādēm nodrošina spēju 
pildīt šos pienākumus. Jo īpaši tirgus 
uzraudzības iestādes pēc pieprasījuma 
dara publiski pieejamu:
a) to ražojumu identitāti, par kuru 
drošumu saņemtas sūdzības saskaņā ar 
6. panta 5. punktu;
b) informāciju par drošuma trūkumu 
būtību un ražojuma risku sūdzības 
iesniedzēja izpratnē, kā arī ziņas par 
jebkādu bīstamu starpgadījumu vai 
ievainojumu;
c) visus komentārus saistībā ar attiecīgo 
sūdzību, kurus snieguši saimnieciskās 
darbības veicēji;
d) pēckontroles pasākumus, kurus tirgus 
uzraudzības iestāde uzskata par 
atbilstīgiem.

Or. en

Grozījums Nr. 174
Franz Obermayr

Regulas priekšlikums
6. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Konfidencialitātes aizsargāšana neliedz 
piegādāt tirgus uzraudzības iestādēm 
informāciju, kas vajadzīga, lai nodrošinātu 
rezultatīvu tirgus uzraudzību.

8. Konfidencialitāte neliedz piegādāt tirgus 
uzraudzības iestādēm informāciju, kas 
vajadzīga, lai nodrošinātu rezultatīvu tirgus 
uzraudzību.

Or. de
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Grozījums Nr. 175
Pablo Arias Echeverría

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts izstrādā vispārīgu 
tirgus uzraudzības programmu un šo 
programmu pārskata un vajadzības 
gadījumā atjaunina vismaz reizi četros 
gados. Programma attiecas uz tirgus 
uzraudzības organizēšanu un ar to 
saistītajām darbībām, un programmas 
ietvaros Savienības saskaņošanas tiesību 
aktu un Regulas (ES) Nr. [../..] [par 
patēriņa preču drošumu] īstenošanā tiek 
ņemtas vērā uzņēmējdarbības vispārīgās 
vajadzības un MVU konkrētās vajadzības 
un paredzētas norādes un palīdzība. Tā 
aptver:

1. Katra dalībvalsts izstrādā vispārīgu 
tirgus uzraudzības programmu un šo 
programmu pārskata un vajadzības 
gadījumā atjaunina vismaz reizi četros 
gados. Programma attiecas uz tirgus 
uzraudzības organizēšanu un ar to 
saistītajām darbībām.

Or. es

Pamatojums

Savienības tiesību aktu īstenošanu nedrīkst attiecināt uz konkrētām uzņēmumu vajadzībām. Šā 
nosacījuma mērķis, kas attiecas uz visiem, ir verificēt, ka ražojumi atbilst Savienības tiesību 
aktos noteiktajām prasībām.

Grozījums Nr. 176
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts izstrādā vispārīgu 
tirgus uzraudzības programmu un šo 
programmu pārskata un vajadzības 
gadījumā atjaunina vismaz reizi četros 
gados. Programma attiecas uz tirgus 

1. Katra dalībvalsts izstrādā vispārīgu 
tirgus uzraudzības programmu un šo 
programmu pārskata un vajadzības 
gadījumā atjaunina vismaz reizi četros 
gados. Programma attiecas uz tirgus 



AM\1002709LV.doc 63/180 PE516.934v02-00

LV

uzraudzības organizēšanu un ar to 
saistītajām darbībām, un programmas 
ietvaros Savienības saskaņošanas tiesību 
aktu un Regulas (ES) Nr. [../..] [par 
patēriņa preču drošumu] īstenošanā tiek 
ņemtas vērā uzņēmējdarbības vispārīgās 
vajadzības un MVU konkrētās vajadzības 
un paredzētas norādes un palīdzība. Tā 
aptver:

uzraudzības organizēšanu un ar to 
saistītajām darbībām, un programmas 
ietvaros Savienības saskaņošanas tiesību 
aktu un Regulas (ES) Nr. [../..] [par 
patēriņa preču drošumu] īstenošanā tiek 
ņemtas vērā patērētāju konkrētās
vajadzības un paredzētas norādes un 
palīdzība attiecīgajiem saimnieciskās 
darbības veicējiem. Tā aptver:

Or. de

Grozījums Nr. 177
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts izstrādā vispārīgu 
tirgus uzraudzības programmu un šo 
programmu pārskata un vajadzības 
gadījumā atjaunina vismaz reizi četros 
gados. Programma attiecas uz tirgus 
uzraudzības organizēšanu un ar to 
saistītajām darbībām, un programmas 
ietvaros Savienības saskaņošanas tiesību 
aktu un Regulas (ES) Nr. [../..] [par 
patēriņa preču drošumu] īstenošanā tiek 
ņemtas vērā uzņēmējdarbības vispārīgās 
vajadzības un MVU konkrētās vajadzības
un paredzētas norādes un palīdzība. Tā 
aptver:

1. Katra dalībvalsts izstrādā vispārīgu 
tirgus uzraudzības programmu un šo 
programmu pārskata un vajadzības 
gadījumā atjaunina vismaz reizi četros 
gados. Programma attiecas uz tirgus 
uzraudzības organizēšanu un ar to 
saistītajām darbībām, un programmas 
ietvaros Savienības saskaņošanas tiesību 
aktu un Regulas (ES) Nr. [../..] [par 
patēriņa preču drošumu] īstenošanā tiek 
ņemtas vērā uzņēmējdarbības un 
patērētāju vajadzības, un paredzētas 
norādes un palīdzība. Tā aptver:

Or. en

Grozījums Nr. 178
Ashley Fox

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) iestādēm piešķirtos finanšu resursus, 
personālu, tehniskos līdzekļus un citus 
līdzekļus;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šis nosacījums varētu ierobežot dalībvalsts elastīgumu savas tirgus uzraudzības darbības 
efektīvā organizēšanā.

Grozījums Nr. 179
Pablo Arias Echeverría

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) iestādēm piešķirtos finanšu resursus, 
personālu, tehniskos līdzekļus un citus 
līdzekļus;

svītrots

Or. es

Pamatojums

Konsultēšana un atbalsts saimnieciskās darbības veicējiem neatbilst uzraudzības iestāžu 
raksturojumam un var mazināt to neatkarību. Iesaka svītrot b) apakšpunktu, jo tas ir 
konfidenciāls temats.

Grozījums Nr. 180
Norica Nicolai

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) maksu, kas piemērojamas 
saimnieciskās darbības veicējiem saskaņā 
ar šīs regulas 10. un 16. pantu, līmeni un 
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aprēķināšanas veidus;

Or. en

Pamatojums

Nolūkā veicināt kopējas prakses ieviešanu attiecībā uz maksām, ko piemēro tiem 
saimnieciskās darbības veicējiem, kuri dara tirgū pieejamus nedrošus vai citādi neatbilstīgus 
ražojumus, šķiet atbilstīgi ietvert minēto informāciju vispārīgajās tirgus uzraudzības 
programmās, lai pastāvīgi informētu gan Komisiju, gan pārējās dalībvalstis.

Grozījums Nr. 181
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) analīžu laboratorijas, kas specializētas 
tajā ražojumu kategorijā, kurai pieder 
pārbaudāmie ražojumi, un kas atbilst 
28. pantā noteiktajiem kritērijiem;

Or. it

Grozījums Nr. 182
Norica Nicolai

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Vispārīgās programmas un individuālās 
nozaru programmas, un to atjauninājumus 
paziņo citām dalībvalstīm un Komisijai un
saskaņā ar 6. panta 6. punktu dara publiski 
piekļūstamas elektroniski un attiecīgā 
gadījumā ar citiem līdzekļiem.

3. Vispārīgās programmas un individuālās 
nozaru programmas, un to atjauninājumus 
sagatavo pēc apspriešanās ar 
atbilstīgajām iesaistītajām pusēm un
paziņo citām dalībvalstīm un Komisijai.
Saskaņā ar 6. panta 6. punktu tās dara 
publiski piekļūstamas elektroniski un 
attiecīgā gadījumā ar citiem līdzekļiem.

Or. en
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Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka tirgus uzraudzības programmās tiek ņemtas vērā uzņēmējdarbības, 
patērētāju utt. vajadzības, ir atbilstīgi, ka dalībvalstis pirms šādu programmu sagatavošanas 
apspriežas ar iesaistītajām pusēm.

Grozījums Nr. 183
Pablo Arias Echeverría

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Vispārīgās programmas un individuālās 
nozaru programmas, un to atjauninājumus 
paziņo citām dalībvalstīm un Komisijai un
saskaņā ar 6. panta 6. punktu dara publiski 
piekļūstamas elektroniski un attiecīgā 
gadījumā ar citiem līdzekļiem.

3. Vispārīgās programmas un individuālās 
nozaru programmas, un to atjauninājumus 
paziņo citām dalībvalstīm ar Komisijas 
starpniecību un saskaņā ar 6. panta 
6. punktu dara publiski piekļūstamas 
elektroniski un attiecīgā gadījumā ar citiem 
līdzekļiem.

Or. es

Pamatojums

Būs daudz efektīvāk, ja Komisija informēs dalībvalstis par programmām.

Grozījums Nr. 184
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Visu to dokumentāciju un informāciju, 
kas tirgus aizsardzības iestādēm vajadzīga 
savas darbības īstenošanai, saimnieciskās 
darbības veicēji un attiecīgā gadījumā 
atbilstības novērtēšanas struktūras dara 
pieejamu minētajām iestādēm šīm 
iestādēm viegli saprotamā valodā.

svītrots
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Or. en

Pamatojums

Šā punkta svītrošana ir saistīta ar grozījumiem, kuros konkrētāk ir noteikti dažādu 
saimnieciskās darbības veicēju pienākumi.

Grozījums Nr. 185
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Visu to dokumentāciju un informāciju, 
kas tirgus aizsardzības iestādēm vajadzīga 
savas darbības īstenošanai, saimnieciskās 
darbības veicēji un attiecīgā gadījumā 
atbilstības novērtēšanas struktūras dara 
pieejamu minētajām iestādēm šīm 
iestādēm viegli saprotamā valodā.

1. Visu to dokumentāciju un informāciju, 
kas tirgus aizsardzības iestādēm vajadzīga 
savas darbības īstenošanai, saimnieciskās 
darbības veicēji un attiecīgā gadījumā 
atbilstības novērtēšanas struktūras pēc 
pamatota pieprasījuma dara pieejamu 
minētajām iestādēm. Ja saimnieciskās 
darbības veicējs attiecīgo dokumentāciju 
un informāciju iepriekš saņēmis no cita 
saimnieciskās darbības veicēja un šī 
dokumentācija un informācija saskaņā ar 
ES un dalībvalstu noteikumiem par 
komercnoslēpumu klasificēta kā 
konfidenciāla, konfidencialitāte 
jānodrošina arī tad, kad minētā 
informācija un dokumentācija tiek 
padarīta pieejama.

Or. de

Grozījums Nr. 186
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Visu to dokumentāciju un informāciju, 
kas tirgus aizsardzības iestādēm vajadzīga 

1. Pēc pamatota pieprasījuma visu to 
dokumentāciju un informāciju, kas tirgus 
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savas darbības īstenošanai, saimnieciskās 
darbības veicēji un attiecīgā gadījumā 
atbilstības novērtēšanas struktūras dara 
pieejamu minētajām iestādēm šīm iestādēm 
viegli saprotamā valodā.

aizsardzības iestādēm vajadzīga savas 
darbības īstenošanai, saimnieciskās 
darbības veicēji un attiecīgā gadījumā 
atbilstības novērtēšanas struktūras 
elektroniskā vai papīra formātā dara 
pieejamu minētajām iestādēm šīm iestādēm 
viegli saprotamā valodā. Šajā informācijā 
ietver informāciju, kas ļauj ražojumu 
precīzi identificēt un kura vajadzības 
gadījumā palīdz nodrošināt tā 
izsekojamību.

Or. en

Pamatojums

Šā formulējuma mērķis ir novērst nevajadzīga administratīvā sloga uzlikšanu saimnieciskās 
darbības veicējiem, precizējot informāciju, kuru tirgus uzraudzības iestādes varētu pieprasīt. 
Šā panta otrais punkts ir liekvārdīgs, tāpēc tā atbilstīgā daļa ir iekļauta šajā punktā.

Grozījums Nr. 187
Ashley Fox

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Visu to dokumentāciju un informāciju, 
kas tirgus aizsardzības iestādēm vajadzīga 
savas darbības īstenošanai, saimnieciskās 
darbības veicēji un attiecīgā gadījumā 
atbilstības novērtēšanas struktūras dara 
pieejamu minētajām iestādēm šīm 
iestādēm viegli saprotamā valodā.

1. Pēc pieprasījuma visu to dokumentāciju 
un informāciju, kas tirgus aizsardzības 
iestādēm vajadzīga savas darbības 
īstenošanai, saimnieciskās darbības veicēji 
un attiecīgā gadījumā atbilstības 
novērtēšanas struktūras dara pieejamu 
minētajām iestādēm, tiem tiešajiem 
lietotājiem, kurus noteikusi attiecīgā 
dalībvalsts, viegli saprotamā valodā.

Or. en

Grozījums Nr. 188
Heide Rühle
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Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Visu to dokumentāciju un informāciju, 
kas tirgus aizsardzības iestādēm vajadzīga 
savas darbības īstenošanai, saimnieciskās 
darbības veicēji un attiecīgā gadījumā 
atbilstības novērtēšanas struktūras dara 
pieejamu minētajām iestādēm šīm iestādēm 
viegli saprotamā valodā.

1. Pēc pieprasījuma un neskarot 
Lēmuma 768/2008/EK I pielikuma 
R2. panta 9. punktu, R4. panta 9. punktu 
un R5. panta 5. punktu, visu to 
dokumentāciju un informāciju, kas tirgus 
aizsardzības iestādēm vajadzīga savas 
darbības īstenošanai, saimnieciskās 
darbības veicēji un attiecīgā gadījumā 
atbilstības novērtēšanas struktūras dara 
pieejamu minētajām iestādēm šīm iestādēm 
viegli saprotamā valodā.

Or. en

Grozījums Nr. 189
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Saimnieciskās darbības veicēji tirgus 
uzraudzības iestādēm dara pieejamu visu 
nepieciešamo informāciju, arī 
informāciju, ar kuras palīdzību ražojums 
ir precīzi identificējams un kura palīdz 
nodrošināt tā izsekojamību.

2. Saimnieciskās darbības veicēji pēc tirgus 
uzraudzības iestāžu pieprasījuma 
sadarbojas ar tām visos pasākumos, kas 
veikti, lai novērstu to ražojumu radītos 
riskus, kuri ir laisti vai darīti pieejami 
tirgū.

Or. en

Pamatojums

Ir atbilstīgi, ka saimnieciskās darbības veicējiem tiek paredzēts sadarbības pienākums 
saskaņā ar citiem šīs regulas pantiem. Tas ietver koriģējošu pasākumu un jebkādu citu 
darbību veikšanu, kas varētu būt nepieciešamas riska novēršanai. Šī prasība atbilst jaunā 
tiesiskā regulējuma nosacījumiem.
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Grozījums Nr. 190
Wim van de Camp

Regulas priekšlikums
8. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ražotāji un importētāji uz ražojuma 
vai uz tā iepakojuma, vai ražojumam 
pievienotajā dokumentā norāda savu 
nosaukumu, reģistrēto komercnosaukumu 
vai reģistrēto preču zīmi un adresi, kur ar 
tiem var sazināties. Adresē norāda vienotu 
kontaktpunktu, kuru izmantojot var 
sazināties ar ražotāju vai importētāju.

Or. en

Pamatojums

Lai gan gadījumā, ja ražojumi rada konstatētu risku, izsekojamības prasības ir atbilstīgas, tās 
būtu jāpiemēro tikai šādiem ražojumiem, tāpēc ir ietverta atsauce uz ražojumiem, kurus 
regulē konkrētas drošuma prasības. Arī šā pasākuma izmaksu dēļ vienmēr būtu jānodrošina 
pamatota alternatīva izvēlēties iepakojumu vai ražojumam pievienoto dokumentu.

Grozījums Nr. 191
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
8. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Ražotāji un importētāji uz ražojuma 
vai uz tā iepakojuma, vai ražojumam 
pievienotajā dokumentā norāda savu 
nosaukumu, reģistrēto komercnosaukumu 
vai reģistrēto preču zīmi un adresi, kur ar 
tiem var sazināties. Adresē norāda vienotu 
kontaktpunktu, kuru izmantojot var 
sazināties ar ražotāju vai importētāju.

Or. en
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Pamatojums

Lai gan gadījumā, ja ražojumi rada konstatētu risku, izsekojamības prasības ir atbilstīgas, tās 
būtu jāpiemēro tikai šādiem ražojumiem, tāpēc ir ietverta atsauce uz ražojumiem, kurus 
regulē konkrētas drošuma prasības. Arī šā pasākuma izmaksu dēļ vienmēr būtu jānodrošina 
pamatota alternatīva izvēlēties iepakojumu vai ražojumam pievienoto dokumentu.

Grozījums Nr. 192
Constance Le Grip

Regulas priekšlikums
8. pants – 2.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.c Informācija, kas tiek nodota vai 
sniegta tirgus uzraudzības iestādēm 
saskaņā ar šo pantu, ir salasāma un 
strukturēta.

Or. fr

Grozījums Nr. 193
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
8.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a pants
Ražotāju vispārīgie pienākumi

1. Laižot savus ražojumus tirgū, ražotāji 
nodrošina, lai tie būtu konstruēti un ražoti 
saskaņā ar atbilstīgajiem ES tiesību 
aktiem.
2. Ražotāji sagatavo prasīto tehnisko 
dokumentāciju atbilstīgi attiecīgajiem ES 
saskaņošanas tiesību aktiem.
3. Ražotāji, kas uzskata vai kam ir iemesls 
uzskatīt, ka ražojums, kuru tie ir laiduši 
tirgū, neatbilst piemērojamajiem ES 
saskaņošanas tiesību aktiem, nekavējoties 
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veic nepieciešamos koriģējošos 
pasākumus, lai panāktu produkta 
atbilstību vai arī vajadzības gadījumā to 
izņemtu no tirgus vai atsauktu. Turklāt, ja 
ražojums rada risku patērētāja veselībai 
un drošībai, ražotāji nekavējoties par to 
informē kompetentās valsts iestādes tajās 
dalībvalstīs, kurās tie ražojumu darījuši 
pieejamu, norādot sīku informāciju, jo 
īpaši par neatbilstību un jebkuriem 
veiktajiem koriģējošajiem pasākumiem.
4. Ražotāji, kas veic uzņēmējdarbību 
ārpus Savienības, tirgus uzraudzības 
nolūkos ieceļ vienu pilnvarotu pārstāvi, 
kurš veic uzņēmējdarbību Savienības 
teritorijā.

Or. en

Pamatojums

Šā priekšlikuma 8. pants būtu jāpapildina attiecībā uz saimnieciskās darbības veicēju 
pienākumiem. Šajā kontekstā un saskaņā ar Lēmumu 768/2008/EK par produktu tirdzniecības 
vienotu sistēmu, Regulu (ES) Nr. 167/2013 par lauksaimniecības un mežsaimniecības 
transportlīdzekļu apstiprināšanu un tirgus uzraudzību, Regulu (ES) Nr. 168/2013 par divu 
riteņu vai trīs riteņu transportlīdzekļu un kvadriciklu apstiprināšanu un tirgus uzraudzību un 
Direktīvu 2009/48/EK par rotaļlietu drošumu, ir precīzi jānosaka to dažādo saimnieciskās 
darbības veicēju konkrētie pienākumi, kuriem ir atšķirīgas atbildības jomas atkarībā no tā, 
kāda ir to loma piegādes ķēdē.

Grozījums Nr. 194
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
8.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.b pants
Ražotāju pienākumi

1. Laižot savus ražojumus tirgū, ražotāji 
nodrošina, lai tie būtu konstruēti un ražoti 
saskaņā ar atbilstīgajiem Savienības 
tiesību aktiem.
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2. Proporcionāli ražojuma iespējamajiem 
riskiem, ražotāji ievieš atbilstīgas 
kvalitātes vadības sistēmas, lai 
nodrošinātu savu ražojumu atbilstību un 
drošumu. Tie veic to ražojumu paraugu 
pārbaudi, kuri darīti pieejami tirgū, 
izmeklē sūdzības un reģistrē sūdzības, 
neatbilstīgus ražojumus un atsauktus 
ražojumus, un pastāvīgi informē 
izplatītājus par šo uzraudzību.
3. Ražotāji sagatavo prasīto tehnisko 
dokumentāciju atbilstīgi attiecīgajiem 
Savienības saskaņošanas tiesību aktiem.
4. Tehnisko dokumentāciju ražotāji glabā 
desmit gadus pēc ražojuma laišanas tirgū 
un pēc pamatota pieprasījuma dara to 
pieejamu tirgus uzraudzības iestādēm.
5. Ražotāji nodrošina, ka uz to ražojuma 
ir tipa, partijas vai sērijas numurs vai cits 
ražojuma identifikācijas elements, ko var 
viegli saredzēt un izlasīt, vai — ja 
ražojuma izmēra vai īpašību dēļ tas nav 
iespējams — vajadzīgā informācija ir 
sniegta uz iepakojuma vai ražojumam 
pievienotā dokumentā.
6. Ražotāji uz ražojuma norāda savu 
nosaukumu, reģistrēto komercnosaukumu 
vai reģistrēto preču zīmi un adresi, kur ar 
tiem var sazināties saistībā ar attiecīgo 
ražojumu, vai, ja tas nav iespējams, to 
norāda uz ražojuma iepakojuma vai 
ražojumam pievienotā dokumentā. 
Norādītā adrese ir vienotais 
kontaktpunkts, ko var izmantot saziņai ar 
ražotāju.
7. Ražotāji, kas uzskata vai kam ir iemesls 
uzskatīt, ka ražojums, kuru tie ir laiduši 
tirgū, rada risku, tostarp neatbilst 
piemērojamajiem Savienības 
saskaņošanas tiesību aktiem, nekavējoties 
veic nepieciešamos koriģējošos 
pasākumus, lai panāktu ražojuma 
atbilstību vai arī vajadzības gadījumā to 
izņemtu no tirgus vai atsauktu. Turklāt, ja 
ražojums rada nopietnu risku, ražotāji 
nekavējoties par to informē valsts 
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kompetentās iestādes tajās dalībvalstīs, 
kurās viņi ražojumu darījuši pieejamu, 
norādot sīku informāciju, jo īpaši par 
risku un jebkādiem veiktajiem 
koriģējošajiem pasākumiem.

Or. en

Pamatojums

Grozījumā ir paskaidroti dažādu saimnieciskās darbības veicēju pienākumi un atbildības 
jomas saskaņā ar tiesību aktiem.

Grozījums Nr. 195
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
8.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.c pants
Viena pilnvarotā pārstāvja vispārīgie 

pienākumi
Tirgus uzraudzības nolūkā pilnvarotais 
pārstāvis veic uzdevumus, kas noteikti no 
ražotāja saņemtajā pilnvarā. 
Pienākumi, kas noteikti [8.a panta 
pirmajā punktā — Ražotāja vispārīgie 
pienākumi] un tehniskās dokumentācijas 
sagatavošana neietilpst viena pilnvarotā 
pārstāvja pilnvarās.
Ar izsniegto pilnvaru paredz, ka viens 
pilnvarotais pārstāvis veic vismaz šādus 
pienākumus: 
a) glabā EK atbilstības deklarāciju un 
tehnisko dokumentāciju, lai tā būtu 
pieejama valsts uzraudzības iestādēm; 
b) pēc kompetentas valsts iestādes 
pamatota pieprasījuma sniedz šai iestādei 
visu nepieciešamo informāciju un 
dokumentāciju, lai pierādītu attiecīgā 
ražojuma atbilstību Savienības 
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saskaņošanas tiesību aktiem;
c) pēc kompetento valsts iestāžu 
pieprasījuma sadarbojas ar tām visos 
pasākumos, kas veikti, lai novērstu riskus, 
ko var radīt ražojumi, uz kuriem attiecas 
to pilnvaras.

Or. en

Grozījums Nr. 196
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
8.d pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.d pants
Pilnvarotie pārstāvji

1. Ražotājs, kas veic uzņēmējdarbību 
ārpus Savienības, tirgus uzraudzības 
nolūkos ieceļ pilnvarotu pārstāvi, kas veic 
uzņēmējdarbību Savienības teritorijā.
2. Tirgus uzraudzības nolūkā pilnvarotais 
pārstāvis veic uzdevumus, kas noteikti no 
ražotāja saņemtajā pilnvarā. Ar pilnvaru 
pilnvarotajam pārstāvim atļauj veikt 
vismaz šādus pienākumus:
a) pēc tirgus uzraudzības iestādes 
pamatota pieprasījuma sniegt minētajai 
iestādei visu nepieciešamo informāciju un 
dokumentāciju, lai pierādītu ražojuma 
atbilstību;
b) pēc tirgus uzraudzības iestāžu 
pieprasījuma sadarboties ar tām visos 
pasākumos, kas veikti, lai novērstu to 
ražojumu radītos riskus, uz kuriem 
attiecas viņu pilnvaras.

Or. en
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Pamatojums

Grozījumā ir precizēti to pilnvaroto pārstāvju pienākumi un atbildības jomas, kurus — kā tas 
ir ierosināts — ieceļ ražotāji, kas uzņēmējdarbību veic ārpus ES. Šis grozījums aizstāj 
referenta ierosināto grozījumu Nr. 36.

Grozījums Nr. 197
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
8.e pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.e pants
Importētāju vispārīgie pienākumi

1. Importētāji laiž tirgū tikai atbilstīgus un 
drošus ražojumus.
2. Pirms ražojuma laišanas tirgū 
importētāji nodrošina, ka ražotājs ir 
sagatavojis tehnisko dokumentāciju, ka uz 
ražojuma ir nepieciešamais marķējums 
un ka tam ir pievienoti nepieciešamie 
dokumenti.
3. Ja importētāji uzskata vai tiem ir 
pamats uzskatīt, ka ražojums neatbilst 
attiecīgajiem ES tiesību aktiem, tie nelaiž 
šo ražojumu tirgū. Turklāt, ja tie uzskata 
vai tiem ir pamats uzskatīt, ka ražojums 
rada nopietnu risku, tie informē ražotāju 
un tirgus uzraudzības iestādes. Tipa 
apstiprinājuma gadījumā tie informē arī 
to apstiprināšanas iestādi, kura ir 
apstiprinājusi attiecīgo ražojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 198
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
8.f pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.f pants
Importētāju pienākumi

1. Pirms ražojuma laišanas tirgū 
importētāji nodrošina, ka ražojums atbilst 
attiecīgajiem Savienības tiesību aktiem.
2. Ja importētājs uzskata vai tam ir 
pamats uzskatīt, ka ražojums rada risku, 
tostarp neatbilst attiecīgajiem Savienības 
saskaņošanas tiesību aktiem, tas nelaiž šo 
ražojumu tirgū līdz brīdim, kad ir panākta 
tā atbilstība. Turklāt, ja ražojums rada 
nopietnu risku, importētājs par to informē 
ražotāju un tirgus uzraudzības iestādes 
dalībvalstī, kurā tas veic uzņēmējdarbību.
3. Importētāji uz ražojuma norāda savu 
nosaukumu, reģistrēto komercnosaukumu 
vai reģistrēto preču zīmi un adresi, kurā 
ar tiem var sazināties, vai, ja tas nav 
iespējams, to norāda uz iepakojuma vai 
ražojumam pievienotā dokumentā. 
Importētāji nodrošina, lai informāciju uz 
ražotāja etiķetes neaizsegtu nekāda 
papildu etiķete.
4. Proporcionāli iespējamajiem riskiem, 
ko var radīt ražojums, importētāji ievieš 
atbilstīgas kvalitātes vadības sistēmas, lai 
nodrošinātu importēto ražojumu atbilstību 
un drošumu. Tie veic tirgū laisto 
ražojumu paraugu pārbaudi, izmeklē 
sūdzības un reģistrē sūdzības, 
neatbilstīgus ražojumus un atsauktus 
ražojumus, un pastāvīgi informē 
izražotājus un izplatītājus par šo 
uzraudzību.
5. Importētāji, kas uzskata vai kam ir 
iemesls uzskatīt, ka ražojums, kuru tie ir 
laiduši tirgū, rada risku, tostarp neatbilst 
piemērojamajiem Savienības 
saskaņošanas tiesību aktiem, nekavējoties 
veic nepieciešamos koriģējošos 
pasākumus, lai panāktu ražojuma 
atbilstību vai arī vajadzības gadījumā to 
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izņemtu no tirgus vai atsauktu. Turklāt, ja 
ražojums rada nopietnu risku, importētāji 
nekavējoties par to informē valsts 
kompetentās iestādes tajās dalībvalstīs, 
kurās viņi ražojumu darījuši pieejamu, 
norādot sīku informāciju, jo īpaši par 
neatbilstību un jebkādiem veiktajiem 
koriģējošajiem pasākumiem.
6. Tehnisko dokumentāciju importētāji 
glabā desmit gadus pēc ražojuma laišanas 
tirgū un pēc pamatota pieprasījuma dara 
to pieejamu tirgus uzraudzības iestādēm.

Or. en

Pamatojums

Grozījumā ir paskaidroti dažādu saimnieciskās darbības veicēju pienākumi un atbildības 
jomas saskaņā ar tiesību aktiem.

Grozījums Nr. 199
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
8.g pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.g pants
Izplatītāju vispārīgie pienākumi

1. Darot ražojumu pieejamu tirgū, 
izplatītāji pietiekami rūpīgi ievēro 
piemērojamās prasības, kas noteiktas 
Savienības tiesību aktos.
Pirms tie dara ražojumu pieejamu tirgū 
izplatītāji pārbauda, vai uz tā ir prasītais 
obligātais marķējums vai tipa 
apstiprinājuma marķējums, ja tas ir 
atbilstīgi, un ka tam ir pievienoti prasītie 
dokumenti, kas apliecina šā ražojuma 
atbilstību, tostarp marķējuma informācija, 
ja tas ir atbilstīgi, kā arī instrukcijas un 
drošības informācija tās dalībvalsts 
oficiālajā valodā vai valodās, kurā šis 
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ražojums tiks darīts pieejams tirgū. 
2. Izplatītāji tirgus uzraudzības iestādēm 
dara pieejamu visu nepieciešamo 
informāciju, arī informāciju, kas ļauj
ražojumu precīzi identificēt un kura 
palīdz nodrošināt tā izsekojamību.

Or. en

Grozījums Nr. 200
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
8.h pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.h punkts
Izplatītāju pienākumi

1. Ja izplatītājs uzskata vai tam ir pamats 
uzskatīt, ka ražojums rada risku, tostarp 
neatbilst attiecīgajiem Savienības 
saskaņošanas tiesību aktiem, tas nelaiž šo 
ražojumu tirgū līdz brīdim, kad ir panākta 
tā atbilstība. Turklāt, ja ražojums rada 
nopietnu risku, izplatītājs par to informē 
attiecīgi ražotāju vai importētāju, kā arī 
tirgus uzraudzības iestādes dalībvalstī, 
kurā izplatītājs veic uzņēmējdarbību.
2. Izplatītāji, kas uzskata vai kam ir 
iemesls uzskatīt, ka ražojums, kuru tie ir 
laiduši tirgū, rada risku, tostarp neatbilst 
piemērojamajiem Savienības 
saskaņošanas tiesību aktiem, nekavējoties 
veic nepieciešamos koriģējošos 
pasākumus, lai panāktu ražojuma 
atbilstību vai arī vajadzības gadījumā to 
izņemtu no tirgus vai atsauktu. Turklāt, ja 
ražojums rada nopietnu risku, importētāji 
nekavējoties par to informē tirgus 
uzraudzības iestādes tajās dalībvalstīs, 
kurās viņi ražojumu darījuši pieejamu, 
norādot sīku informāciju, jo īpaši par 
neatbilstību un jebkādiem veiktajiem 
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koriģējošajiem pasākumiem.
3. Gadījumā, ja izplatītājam tiek 
pieprasīta tehniskā dokumentācija, tas 
veic pasākumus, lai pats iegūtu šo 
dokumentāciju un iesniegtu to iestādei,
vai arī organizē, lai ražotājs tieši nosūtītu 
prasīto informāciju attiecīgajai iestādei. 
Otrajā gadījumā izplatītājs joprojām ir 
atbildīgs un tam piemēro sankcijas, ja 
iestāde nesaņem prasīto informāciju. Ja 
izplatītājs ir saņēmis pamatotu 
pieprasījumu, tam ir iespēja sazināties ar 
importētāju, ražotāju vai pilnvaroto 
pārstāvi, lai iegūtu šo dokumentāciju vai 
organizētu, ka tā tiek tieši nosūtīta 
attiecīgajai iestādei. Izplatītāju pienākums 
sniegt tehnisko dokumentāciju iestādei 
pēc tās pamatota pieprasījuma neietver 
pienākumu glabāt šo dokumentāciju.

Or. en

Pamatojums

Būtu jāpaskaidro dažādu saimnieciskās darbības veicēju pienākumi un atbildības jomas 
saskaņā ar tiesību aktiem. Paskaidrojums 4. punktā ļauj ražotājam nodrošināt, ka sistemātiski 
netiek veikta konfidenciālas uzņēmējdarbības informācijas, kas ietverta tehniskajā 
dokumentācijā, apmaiņa ar izplatītājiem, kuri ir potenciāli konkurenti, un ka šī informācija 
paliek konfidenciāla.

Grozījums Nr. 201
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
8.i pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.i pants
Ražojumu formāla neatbilstība

1. Gadījumos, kad tirgus uzraudzības 
iestādes identificē vienu vai vairākus 
formālas neatbilstības gadījumus saistībā 
ar ražojumu, uz kuru attiecas Savienības 
saskaņošanas tiesību akti, tās pieprasa, lai 
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attiecīgais saimnieciskās darbības veicējs 
novērstu šo formālo neatbilstību:
a) CE zīme vai citas Savienības 
saskaņošanas tiesību aktos prasītas zīmes 
nav piestiprinātas vai ir piestiprinātas 
nepareizi;
b) ES atbilstības deklarācija, ja tā ir 
prasīta, nav izstrādāta vai ir izstrādāta 
kļūdaini;
c) tehniskā dokumentācija nav pilnīga vai 
nav darīta pieejama;
d) vajadzīgais marķējums vai lietošanas 
norādījumi nav pilnīgi vai to nav vispār.
2. Ja saimnieciskās darbības veicējs 
nenovērš formālo neatbilstību, kas minēta 
1. punktā, tirgus uzraudzības iestādes 
nodrošina, ka šādu ražojumu no tirgus 
izņem vai atsauc.

Or. en

Pamatojums

Nav atbilstīgi radīt automātisku cēloņsakarību starp formālu neatbilstību un būtiska riska 
pastāvēšanu. Tāpēc tiek ierosināts formālas neatbilstības gadījumus izskatīt atsevišķi, kas 
neizslēdz iespēju veikt riska novērtējumu.

Grozījums Nr. 202
Heide Rühle

Regulas priekšlikums
9. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ražojumi, kas rada risku Procedūras attiecībā uz neatbilstīgiem 
ražojumiem vai ražojumiem, kas rada 
risku

Or. en
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Grozījums Nr. 203
Ashley Fox

Regulas priekšlikums
9. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Ražojumi, kas rada risku Neatbilstīgi ražojumi un ražojumi, kas 
rada risku

Or. en

Grozījums Nr. 204
Ashley Fox

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja 6. panta 1. punktā minēto 
kontrolpārbaužu veikšanas laikā vai sakarā 
ar kādu saņemtu informāciju tirgus 
uzraudzības iestādēm ir pietiekams pamats 
uzskatīt, ka ražojums, kas ir laists vai darīts 
pieejams tirgū vai ko izmanto pakalpojuma 
sniegšanā, var radīt risku, tās šim
ražojumam veic riska novērtēšanu, ņemot 
vērā 13. pantā izklāstītos apsvērumus un 
kritērijus.

1. Ja 6. panta 1. punktā minēto 
kontrolpārbaužu veikšanas laikā vai sakarā 
ar kādu saņemtu informāciju tirgus 
uzraudzības iestādēm ir pietiekams pamats 
uzskatīt, ka ražojums, kas ir laists vai darīts 
pieejams tirgū vai ko izmanto pakalpojuma 
sniegšanā, ir neatbilstīgs vai var radīt 
risku, tās attiecīgajam ražojumam veic 
riska novērtēšanu, ietverot prasības, kas 
noteiktas piemērojamajos Savienības 
tiesību aktos, un vajadzības gadījumā 
13. pantā izklāstītos apsvērumus un 
kritērijus.

Or. en

Grozījums Nr. 205
Heide Rühle

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



AM\1002709LV.doc 83/180 PE516.934v02-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja 6. panta 1. punktā minēto 
kontrolpārbaužu veikšanas laikā vai sakarā 
ar kādu saņemtu informāciju tirgus 
uzraudzības iestādēm ir pietiekams pamats 
uzskatīt, ka ražojums, kas ir laists vai darīts 
pieejams tirgū vai ko izmanto pakalpojuma 
sniegšanā, var radīt risku, tās šim 
ražojumam veic riska novērtēšanu, ņemot 
vērā 13. pantā izklāstītos apsvērumus un 
kritērijus.

1. Ja 6. panta 1. punktā minēto 
kontrolpārbaužu veikšanas laikā vai sakarā 
ar kādu saņemtu informāciju tirgus 
uzraudzības iestādēm ir pietiekams pamats 
uzskatīt, ka ražojums, kas ir laists vai darīts 
pieejams tirgū vai ko izmanto pakalpojuma 
sniegšanā, var radīt risku vai citādi 
neatbilst piemērojamo Savienības tiesību 
aktu prasībām, tās šim ražojumam veic 
izvērtēšanu, ņemot vērā 13. pantā 
izklāstītos apsvērumus un kritērijus.

Or. en

Grozījums Nr. 206
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja 6. panta 1. punktā minēto 
kontrolpārbaužu veikšanas laikā vai sakarā 
ar kādu saņemtu informāciju tirgus 
uzraudzības iestādēm ir pietiekams pamats 
uzskatīt, ka ražojums, kas ir laists vai darīts 
pieejams tirgū vai ko izmanto pakalpojuma 
sniegšanā, var radīt risku, tās šim 
ražojumam veic riska novērtēšanu, ņemot 
vērā 13. pantā izklāstītos apsvērumus un 
kritērijus.

1. Ja 6. panta 1. punktā minēto 
kontrolpārbaužu veikšanas laikā vai sakarā 
ar kādu saņemtu informāciju tirgus 
uzraudzības iestādēm ir pietiekams pamats 
uzskatīt, ka ražojums, kas ir laists vai darīts 
pieejams tirgū vai ko izmanto pakalpojuma 
sniegšanā, var radīt risku un var būt 
neatbilstīgs piemērojamo Savienības 
tiesību aktu prasībām, tās šim ražojumam 
veic riska novērtēšanu, ņemot vērā 
13. pantā izklāstītos apsvērumus un 
kritērijus.

Or. en

Grozījums Nr. 207
Josef Weidenholzer
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Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja 6. panta 1. punktā minēto 
kontrolpārbaužu veikšanas laikā vai sakarā 
ar kādu saņemtu informāciju tirgus 
uzraudzības iestādēm ir pietiekams pamats 
uzskatīt, ka ražojums, kas ir laists vai darīts 
pieejams tirgū vai ko izmanto pakalpojuma 
sniegšanā, var radīt risku, tās šim 
ražojumam veic riska novērtēšanu, ņemot 
vērā 13. pantā izklāstītos apsvērumus un 
kritērijus.

1. Ja 6. panta 1. punktā minēto 
kontrolpārbaužu veikšanas laikā vai sakarā 
ar kādu saņemtu informāciju tirgus 
uzraudzības iestādēm ir radies secinājums 
vai ir pietiekams pamats uzskatīt, ka 
ražojums, kas ir laists vai darīts pieejams 
tirgū vai ko izmanto pakalpojuma 
sniegšanā, var radīt risku, tās šim 
ražojumam veic riska novērtēšanu, ņemot 
vērā 13. pantā izklāstītos apsvērumus un 
kritērijus.

Or. de

Grozījums Nr. 208
Pablo Arias Echeverría

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja 6. panta 1. punktā minēto 
kontrolpārbaužu veikšanas laikā vai sakarā 
ar kādu saņemtu informāciju tirgus 
uzraudzības iestādēm ir pietiekams pamats 
uzskatīt, ka ražojums, kas ir laists vai darīts 
pieejams tirgū vai ko izmanto pakalpojuma 
sniegšanā, var radīt risku, tās šim 
ražojumam veic riska novērtēšanu, ņemot 
vērā 13. pantā izklāstītos apsvērumus un 
kritērijus.

1. Ja 6. panta 1. punktā minēto 
kontrolpārbaužu veikšanas laikā vai sakarā 
ar kādu saņemtu informāciju tirgus 
uzraudzības iestādēm ir pietiekams pamats 
uzskatīt, ka ražojums, kas ir laists vai darīts 
pieejams tirgū vai ko izmanto pakalpojuma 
sniegšanā, var radīt risku, tās šim 
ražojumam veic riska novērtēšanu, ņemot 
vērā šīs regulas 13. pantā un regulas par 
patēriņa preču drošumu 6. pantā
izklāstītos apsvērumus un kritērijus.

Or. es

Pamatojums

Riska novērtēšanā jāņem vērā 13. pantā izklāstītie apsvērumi un kritēriji, kas nav ietverti 
riska novērtējumā (drošības novērtējums) attiecībā uz tiem ražojumiem, uz kuriem neattiecas
nevieni noteikumi, tāpēc iesaka šo punktu papildināt, ņemot vērā regulas par patēriņa preču 
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drošumu (RPPD) 6. pantu, kur ir skatīta šī situācija.

Grozījums Nr. 209
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja 6. panta 1. punktā minēto 
kontrolpārbaužu veikšanas laikā vai sakarā 
ar kādu saņemtu informāciju tirgus 
uzraudzības iestādēm ir pietiekams pamats 
uzskatīt, ka ražojums, kas ir laists vai darīts 
pieejams tirgū vai ko izmanto pakalpojuma 
sniegšanā, var radīt risku, tās šim 
ražojumam veic riska novērtēšanu, ņemot 
vērā 13. pantā izklāstītos apsvērumus un 
kritērijus.

1. Ja 6. panta 1. punktā minēto 
kontrolpārbaužu veikšanas laikā vai sakarā 
ar kādu saņemtu informāciju tirgus 
uzraudzības iestādēm ir pietiekams pamats 
uzskatīt, ka ražojums, kas ir laists vai darīts 
pieejams tirgū vai ko izmanto pakalpojuma 
sniegšanā, var radīt risku, tās šim 
ražojumam veic riska novērtēšanu, ņemot 
vērā šīs regulas 13. pantā un regulas par 
patēriņa preču drošumu 6. pantā
izklāstītos apsvērumus un kritērijus.

Or. es

Grozījums Nr. 210
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot Lēmuma Nr. 768/2008/EK 
R31. pantu un saskaņā ar šā lēmuma 
I pielikuma R34. pantu, gadījumā, ja 
dalībvalsts izdara kādu no minētajiem 
konstatējumiem, tā pieprasa attiecīgajam 
saimnieciskās darbības veicējam novērst 
attiecīgo neatbilstību:
a) atbilstības zīme ir piestiprināta, 
pārkāpjot Lēmuma Nr. 768/2008/EK 
[R11.] vai [R12.] pantu;
b) atbilstības zīme nav piestiprināta;
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c) nav sagatavota EK atbilstības 
deklarācija;
d) EK atbilstības deklarācija ir sagatavota 
nepareizi;
e) tehniskā dokumentācija nav pieejama 
vai ir nepilnīga.
Ja 1. punktā minētā neatbilstība netiek 
novērsta, attiecīgā dalībvalsts veic visus 
atbilstīgos pasākumus, lai ierobežotu vai 
aizliegtu šo ražojumu darīt pieejamu tirgū 
vai nodrošinātu tā atsaukšanu vai 
izņemšanu no tirgus.

Or. en

Grozījums Nr. 211
Pablo Arias Echeverría

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tirgus uzraudzības iestādes pienācīgi ņem 
vērā visus tādus viegli pieejamus testēšanas 
rezultātus un riska novērtējumus, ko kāds 
saimnieciskās darbības veicējs vai jebkāda 
cita persona vai iestāde, arī citu dalībvalstu
iestādes, jau veikuši vai publiskojuši 
attiecībā uz šo ražojumu.

Tirgus uzraudzības iestādes ņem vērā visus 
tādus viegli pieejamus un saprotamus
testēšanas rezultātus un riska 
novērtējumus, ko kāds saimnieciskās 
darbības veicējs vai jebkāda cita persona 
vai iestāde, arī citu dalībvalstu iestādes, jau 
veikuši vai publiskojuši attiecībā uz šo 
ražojumu.

Or. es

Pamatojums

Svītrot vārdu „pienācīgi”, kas var radīt dažādas interpretācijas, savukārt iekļaut vārdu 
„saprotams” pēc „viegli pieejams”, lai tiktu ņemti vērā visi riska novērtējuma rezultāti.

Grozījums Nr. 212
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón
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Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tirgus uzraudzības iestādes pienācīgi ņem 
vērā visus tādus viegli pieejamus testēšanas 
rezultātus un riska novērtējumus, ko kāds 
saimnieciskās darbības veicējs vai jebkāda 
cita persona vai iestāde, arī citu dalībvalstu 
iestādes, jau veikuši vai publiskojuši 
attiecībā uz šo ražojumu.

Tirgus uzraudzības iestādes pienācīgi ņem 
vērā visus tādus viegli pieejamus un 
saprotamus testēšanas rezultātus un riska 
novērtējumus, ko kāds saimnieciskās 
darbības veicējs vai jebkāda cita persona 
vai iestāde, arī citu dalībvalstu iestādes, jau 
veikuši vai publiskojuši attiecībā uz šo 
ražojumu.

Or. es

Grozījums Nr. 213
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Tirgus uzraudzības iestādes pienācīgi ņem 
vērā visus tādus viegli pieejamus testēšanas 
rezultātus un riska novērtējumus, ko kāds 
saimnieciskās darbības veicējs vai jebkāda 
cita persona vai iestāde, arī citu dalībvalstu 
iestādes, jau veikuši vai publiskojuši 
attiecībā uz šo ražojumu.

Tirgus uzraudzības iestādes pienācīgi ņem 
vērā visus tādus viegli pieejamus un 
objektīvus testēšanas rezultātus un riska 
novērtējumus, ko kāds saimnieciskās 
darbības veicējs vai jebkāda cita persona 
vai iestāde, arī citu dalībvalstu iestādes, jau 
veikuši vai publiskojuši attiecībā uz šo 
ražojumu.

Or. de

Grozījums Nr. 214
Heide Rühle

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecībā uz ražojumu, ko reglamentē svītrots
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Savienības saskaņošanas tiesību akti, 
formāla neatbilstība minētajiem tiesību 
aktiem ir pietiekams pamats, lai tirgus 
uzraudzības iestādes jebkurā no turpmāk 
minētajiem gadījumiem uzskatītu, ka 
ražojums var radīt risku:
a) CE zīme vai citas Savienības 
saskaņošanas tiesību aktos prasītas zīmes 
nav piestiprinātas vai ir piestiprinātas 
nepareizi;
b) ES atbilstības deklarācija, ja tā ir 
prasīta, nav izstrādāta vai ir izstrādāta 
kļūdaini;
c) tehniskā dokumentācija nav pilnīga vai 
nav darīta pieejama;
d) vajadzīgais marķējums vai lietošanas 
norādījumi nav pilnīgi vai to nav.
Neatkarīgi no tā, vai riska novērtēšana 
liecina, ka ražojums tiešām rada risku, 
tirgus uzraudzības iestādes pieprasa, lai 
saimnieciskās darbības veicējs novērstu 
formālo neatbilstību. Ja saimnieciskās 
darbības veicējs to neizdara, tirgus 
uzraudzības iestādes nodrošina, ka šādu 
ražojumu no tirgus izņem vai atsauc.

Or. en

Grozījums Nr. 215
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecībā uz ražojumu, ko reglamentē 
Savienības saskaņošanas tiesību akti, 
formāla neatbilstība minētajiem tiesību 
aktiem ir pietiekams pamats, lai tirgus 
uzraudzības iestādes jebkurā no turpmāk 
minētajiem gadījumiem uzskatītu, ka 
ražojums var radīt risku:

svītrots
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a) CE zīme vai citas Savienības 
saskaņošanas tiesību aktos prasītas zīmes 
nav piestiprinātas vai ir piestiprinātas 
nepareizi;
b) ES atbilstības deklarācija, ja tā ir 
prasīta, nav izstrādāta vai ir izstrādāta 
kļūdaini;
c) tehniskā dokumentācija nav pilnīga vai 
nav darīta pieejama;
d) vajadzīgais marķējums vai lietošanas 
norādījumi nav pilnīgi vai to nav.
Neatkarīgi no tā, vai riska novērtēšana 
liecina, ka ražojums tiešām rada risku, 
tirgus uzraudzības iestādes pieprasa, lai 
saimnieciskās darbības veicējs novērstu 
formālo neatbilstību. Ja saimnieciskās 
darbības veicējs to neizdara, tirgus 
uzraudzības iestādes nodrošina, ka šādu 
ražojumu no tirgus izņem vai atsauc.

Or. en

Pamatojums

Nešķiet piemēroti uzskatīt, ka formāla neatbilstība ir pietiekams pamats tam, ka ražojums var 
radīt risku. Tāpēc tiek ierosināts formālas neatbilstības gadījumus izskatīt atsevišķi. 
Grozījuma teksts ir pielāgots un iekļauts jaunajā 8.a pantā.

Grozījums Nr. 216
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz ražojumu, ko reglamentē 
Savienības saskaņošanas tiesību akti, 
formāla neatbilstība minētajiem tiesību 
aktiem ir pietiekams pamats, lai tirgus 
uzraudzības iestādes jebkurā no turpmāk 
minētajiem gadījumiem uzskatītu, ka
ražojums var radīt risku:

Attiecībā uz ražojumu, ko reglamentē 
Savienības saskaņošanas tiesību akti, 
formāla neatbilstība minētajiem tiesību 
aktiem var būt pietiekams pamats, lai 
tirgus uzraudzības iestādes jebkurā no 
turpmāk minētajiem gadījumiem uzskatītu, 
ka ražojums var radīt risku:
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Or. de

Pamatojums

Noteikt, vai ražojums ietver risku, ir tirgus uzraudzības iestāžu kompetencē.

Grozījums Nr. 217
Pablo Arias Echeverría

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz ražojumu, ko reglamentē 
Savienības saskaņošanas tiesību akti,
formāla neatbilstība minētajiem tiesību 
aktiem ir pietiekams pamats, lai tirgus 
uzraudzības iestādes jebkurā no turpmāk 
minētajiem gadījumiem uzskatītu, ka 
ražojums var radīt risku:

Attiecībā uz ražojumu, formāla 
neatbilstība Savienības tiesību aktiem ir 
pietiekams pamats, lai tirgus uzraudzības 
iestādes jebkurā no turpmāk minētajiem 
gadījumiem uzskatītu, ka ražojums var 
radīt risku:

Or. es

Pamatojums

Formāla neatbilstība jāattiecina uz visiem ražojumiem, tostarp nesaskaņotajiem, jo regula 
par patēriņa preču drošumu nosaka prasību pēc tehniskās dokumentācijas, kas apstiprina 
ražojuma, ko laidīs tirgū, drošumu, identificē saimnieciskās darbības veicējus un attiecīgā 
gadījumā sniedz instrukcijas un brīdinājumus.

Grozījums Nr. 218
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – 1. daļa – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) uz ražojuma vai jebkāda ražojuma 
noformējuma bez atļaujas tiek izmantota 
preču zīme, kas ir vienāda vai līdzīga ar šā 
ražojuma reģistrēto preču zīmi, tādējādi 
neļaujot garantēt tā autentiskumu vai 
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izcelsmi; 

Or. en

Grozījums Nr. 219
Constance Le Grip

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) uz ražojuma vai jebkura šī ražojuma 
noformējuma bez atļaujas tiek izmantota 
preču zīme, kas ir vienāda vai līdzīga 
preču zīmei, kura reģistrēta šim 
ražojumam, tādējādi neļaujot garantēt tās 
autentiskumu vai izcelsmi;

Or. fr

Grozījums Nr. 220
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neatkarīgi no tā, vai riska novērtēšana 
liecina, ka ražojums tiešām rada risku, 
tirgus uzraudzības iestādes pieprasa, lai
saimnieciskās darbības veicējs novērstu 
formālo neatbilstību. Ja saimnieciskās 
darbības veicējs to neizdara, tirgus 
uzraudzības iestādes nodrošina, ka šādu 
ražojumu no tirgus izņem vai atsauc.

Neatkarīgi no tā, vai riska novērtēšana 
liecina, ka ražojums tiešām rada risku, 
saimnieciskās darbības veicējam jānovērš 
formālā neatbilstība. Ja saimnieciskās 
darbības veicējs to neizdara, tirgus 
uzraudzības iestādes var nodrošināt, ka 
šādu ražojumu no tirgus izņem vai atsauc. 
Mazāku pārkāpumu gadījumā var izteikt 
brīdinājumu vai piemērot naudas sodu.

Or. de

Pamatojums

Tirgus uzraudzības iestādes jāpilnvaro piemērot sodu par nelieliem pārkāpumiem.
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Grozījums Nr. 221
Ashley Fox

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neatkarīgi no tā, vai riska novērtēšana 
liecina, ka ražojums tiešām rada risku, 
tirgus uzraudzības iestādes pieprasa, lai 
saimnieciskās darbības veicējs novērstu 
formālo neatbilstību. Ja saimnieciskās 
darbības veicējs to neizdara, tirgus 
uzraudzības iestādes nodrošina, ka šādu 
ražojumu no tirgus izņem vai atsauc.

Neatkarīgi no tā, vai riska novērtēšana 
liecina, ka ražojums tiešām rada risku, 
tirgus uzraudzības iestādes pieprasa, lai 
saimnieciskās darbības veicējs novērstu 
formālo neatbilstību. Ja saimnieciskās 
darbības veicējs to neizdara, tirgus 
uzraudzības iestādes vajadzības gadījumā 
var attiecīgo ražojumu izņemt no tirgus vai
atsaukt, kamēr neatbilstība nav novērsta.

Or. en

Pamatojums

Ražojumi, attiecībā uz kuriem ir izdarīti tikai nenozīmīgi pārkāpumi, nebūtu jāpakļauj tādām 
pašām prasībām kā ražojumi, kas rada vispārēju risku.

Grozījums Nr. 222
Othmar Karas

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neatkarīgi no tā, vai riska novērtēšana 
liecina, ka ražojums tiešām rada risku, 
tirgus uzraudzības iestādes pieprasa, lai 
saimnieciskās darbības veicējs novērstu 
formālo neatbilstību. Ja saimnieciskās 
darbības veicējs to neizdara, tirgus 
uzraudzības iestādes nodrošina, ka šādu 
ražojumu no tirgus izņem vai atsauc.

Neatkarīgi no tā, vai riska novērtēšana 
liecina, ka ražojums tiešām rada risku, 
tirgus uzraudzības iestādes pieprasa, lai 
saimnieciskās darbības veicējs novērstu 
formālo neatbilstību. Ja saimnieciskās 
darbības veicējs to neizdara, tirgus 
uzraudzības iestādes nodrošina, ka šādu 
ražojumu no tirgus izņem vai atsauc. 
Pārkāpumu gadījumā var piemērot 
brīdinājumus un soda naudas.
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Or. en

Grozījums Nr. 223
Lara Comi

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neatkarīgi no tā, vai riska novērtēšana 
liecina, ka ražojums tiešām rada risku, 
tirgus uzraudzības iestādes pieprasa, lai 
saimnieciskās darbības veicējs novērstu 
formālo neatbilstību. Ja saimnieciskās 
darbības veicējs to neizdara, tirgus 
uzraudzības iestādes nodrošina, ka šādu 
ražojumu no tirgus izņem vai atsauc.

Neatkarīgi no tā, vai riska novērtēšana 
liecina, ka ražojums tiešām rada risku, 
tirgus uzraudzības iestādes pieprasa, lai 
saimnieciskās darbības veicējs, kas ir 
atbildīgs par pirmo laišanu tirgū, novērstu 
formālo neatbilstību. Ja saimnieciskās 
darbības veicējs to neizdara, tirgus 
uzraudzības iestādes nodrošina, ka šādu 
ražojumu no tirgus izņem vai atsauc.

Or. it

Grozījums Nr. 224
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neatkarīgi no tā, vai riska novērtēšana 
liecina, ka ražojums tiešām rada risku, 
tirgus uzraudzības iestādes pieprasa, lai 
saimnieciskās darbības veicējs novērstu 
formālo neatbilstību. Ja saimnieciskās 
darbības veicējs to neizdara, tirgus 
uzraudzības iestādes nodrošina, ka šādu 
ražojumu no tirgus izņem vai atsauc.

Neatkarīgi no tā, vai riska novērtēšana 
liecina, ka ražojums tiešām rada risku, 
tirgus uzraudzības iestādes pieprasa, lai 
saimnieciskās darbības veicējs, kas ir 
atbildīgs par pirmo laišanu tirgū, novērstu 
formālo neatbilstību. Ja saimnieciskās 
darbības veicējs to neizdara, tirgus 
uzraudzības iestādes nodrošina, ka šādu 
ražojumu no tirgus izņem vai atsauc.

Or. it
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Grozījums Nr. 225
Lara Comi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot 10. panta 4. punktu, ja tirgus 
uzraudzības iestādes konstatē, ka ražojums 
tiešām rada risku, tās nekavējoties norāda, 
kādi koriģējoši pasākumi norādītā periodā 
attiecīgajam saimnieciskās darbības 
veicējam jāveic riska novēršanai. Tirgus 
uzraudzības iestādes attiecīgajam 
saimnieciskās darbības veicējam var 
ieteikt vai ar to saskaņot, kādi koriģējoši 
pasākumi ir veicami.

Neskarot 10. panta 4. punktu, ja tirgus 
uzraudzības iestādes konstatē, ka ražojums 
tiešām rada risku, tās nekavējoties norāda, 
kādi koriģējoši pasākumi norādītā periodā 
attiecīgajai atbildīgajai iestādei par pirmo 
laišanu tirgū jāveic riska novēršanai. 
Tirgus uzraudzības iestādes attiecīgajai 
atbildīgajai iestādei par pirmo laišanu 
tirgū var ieteikt vai ar to saskaņot, kādi 
koriģējoši pasākumi ir veicami.

Or. it

Grozījums Nr. 226
Matteo Salvini

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot 10. panta 4. punktu, ja tirgus 
uzraudzības iestādes konstatē, ka ražojums 
tiešām rada risku, tās nekavējoties norāda, 
kādi koriģējoši pasākumi norādītā periodā 
attiecīgajam saimnieciskās darbības 
veicējam jāveic riska novēršanai. Tirgus 
uzraudzības iestādes attiecīgajam 
saimnieciskās darbības veicējam var 
ieteikt vai ar to saskaņot, kādi koriģējoši 
pasākumi ir veicami.

Neskarot 10. panta 4. punktu, ja tirgus 
uzraudzības iestādes konstatē, ka ražojums 
tiešām rada risku, tās nekavējoties norāda, 
kādi koriģējoši pasākumi norādītā periodā 
attiecīgajai atbildīgajai iestādei par pirmo 
laišanu tirgū jāveic riska novēršanai. 
Tirgus uzraudzības iestādes attiecīgajai 
atbildīgajai iestādei par pirmo laišanu 
tirgū var ieteikt vai ar to saskaņot, kādi 
koriģējoši pasākumi ir veicami.

Or. it

Grozījums Nr. 227
Pablo Arias Echeverría
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Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot 10. panta 4. punktu, ja tirgus 
uzraudzības iestādes konstatē, ka ražojums 
tiešām rada risku, tās nekavējoties norāda, 
kādi koriģējoši pasākumi norādītā periodā 
attiecīgajam saimnieciskās darbības 
veicējam jāveic riska novēršanai. Tirgus 
uzraudzības iestādes attiecīgajam 
saimnieciskās darbības veicējam var 
ieteikt vai ar to saskaņot, kādi koriģējoši 
pasākumi ir veicami.

Neskarot 10. panta 4. punktu, ja tirgus 
uzraudzības iestādes konstatē, ka ražojums 
tiešām rada risku, tās nekavējoties norāda, 
kādi koriģējoši pasākumi norādītā periodā 
attiecīgajam saimnieciskās darbības 
veicējam jāveic riska novēršanai, lai veiktu 
koriģējošas darbības un lai tas attiecīgā 
gadījumā tiktu uzklausīts, iesniedzot 
argumentus, ko uzskata par piemērotiem. 

Or. es

Pamatojums

Šajā punktā ir trīs jēdzieni ar ļoti atšķirīgu nozīmi, lai uzraudzības iestādes noteiktu 
koriģējošus pasākumus: nekavējoties „norāda” saimnieciskās darbības veicējam, „var ieteikt 
saimnieciskās darbības veicējam”, „ar to saskaņot”. Tādējādi tiek pieļautas ļoti dažādas 
interpretācijas tik būtiskā jautājumā kā pasākumu pieņemšana attiecībā uz ražojumu, kas 
rada risku. Tiek ieteikts svītrot pēdējo daļu. Uzraudzības iestāde īsteno pasākumu ierobežot 
ražojuma laišanu tirgū, bet pats saimnieciskās darbības veicējs nolemj, kādus pasākumus 
veikt, lai novērstu, ka tā ražojums rada risku, kā arī, vai to var novērst vai ne, un vai 
ražojums jāiznīcina, atkarībā no ražojuma un tā neatbilstībām. Taču noteiktais periods, kas 
tiek piešķirts, paredzēts, lai apsvērtu esošo situāciju un noteiktu, kādus pasākumus pieņemt, 
un lai attiecīgā gadījumā saimnieciskās darbības veicējs tiktu uzklausīts, ja vēlas pierādīt, ka 
ražojums ir drošs, iesniedzot argumentus un dokumentāciju, ko uzskata par piemērotu. Ne visi 
saimnieciskās darbības veicēji ir vienlīdz atbildīgi, un izplatītājs nespēs veikt riska 
novērtēšanu.

Grozījums Nr. 228
Lara Comi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saimnieciskās darbības veicējs nodrošina, 
lai saistībā ar visiem attiecīgajiem 
ražojumiem, kurus tas darījis pieejamus 

Atbildīgā iestāde par pirmo laišanu tirgū 
nodrošina, lai saistībā ar visiem 
attiecīgajiem ražojumiem, kurus tā darījusi
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jebkur Savienības tirgū, tiktu veikti visi 
nepieciešamie koriģējošie pasākumi.

pieejamus jebkur Savienības tirgū, tiktu 
veikti visi nepieciešamie koriģējošie 
pasākumi.

Or. it

Grozījums Nr. 229
Matteo Salvini

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saimnieciskās darbības veicējs nodrošina, 
lai saistībā ar visiem attiecīgajiem 
ražojumiem, kurus tas darījis pieejamus 
jebkur Savienības tirgū, tiktu veikti visi 
nepieciešamie koriģējošie pasākumi.

Atbildīgā iestāde par pirmo laišanu tirgū 
nodrošina, lai saistībā ar visiem 
attiecīgajiem ražojumiem, kurus tā darījusi
pieejamus jebkur Savienības tirgū, tiktu 
veikti visi nepieciešamie koriģējošie 
pasākumi.

Or. it

Grozījums Nr. 230
Lara Comi

Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts – 3. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saimnieciskās darbības veicējs saskaņā ar 
8. pantu tirgus uzraudzības iestādēm sniedz 
visu nepieciešamo informāciju, konkrētāk, 
šādu:

Atbildīgā iestāde par pirmo laišanu tirgū 
saskaņā ar 8. pantu tirgus uzraudzības 
iestādēm sniedz visu nepieciešamo 
informāciju, konkrētāk, šādu:

Or. it

Grozījums Nr. 231
Matteo Salvini
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Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts – 3. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saimnieciskās darbības veicējs saskaņā ar 
8. pantu tirgus uzraudzības iestādēm sniedz 
visu nepieciešamo informāciju, konkrētāk, 
šādu:

Atbildīgā iestāde par pirmo laišanu tirgū 
saskaņā ar 8. pantu tirgus uzraudzības 
iestādēm sniedz visu nepieciešamo 
informāciju, konkrētāk, šādu:

Or. it

Grozījums Nr. 232
Lara Comi

Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja iespējams, tirgus uzraudzības iestādes 
identificē ražojuma ražotāju vai 
importētāju un rīkojas ne vien attiecībā uz 
izplatītāju, bet arī attiecībā uz minēto 
saimnieciskās darbības veicēju.

Ja nav iespējams identificēt atbildīgo 
iestādi par ražojuma pirmo laišanu tirgū, 
uzraudzības iestāde rīkojas attiecībā uz 
izplatītāju.

Or. it

Grozījums Nr. 233
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja iespējams, tirgus uzraudzības iestādes 
identificē ražojuma ražotāju vai 
importētāju un rīkojas ne vien attiecībā uz 
izplatītāju, bet arī attiecībā uz minēto 
saimnieciskās darbības veicēju.

Ja nav iespējams identificēt atbildīgo 
iestādi par ražojuma pirmo laišanu tirgū, 
uzraudzības iestāde rīkojas attiecībā uz 
izplatītāju.

Or. it
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Grozījums Nr. 234
Lara Comi

Regulas priekšlikums
9. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Koriģējoši pasākumi, kas saimnieciskās 
darbības veicējiem veicami saistībā ar 
ražojumu, kurš rada risku, citu starpā var 
būt šādi:

4. Koriģējoši pasākumi, kas atbildīgajām 
iestādēm par pirmo laišanu tirgū veicami 
saistībā ar ražojumu, kurš rada risku, citu 
starpā var būt šādi:

Or. it

Grozījums Nr. 235
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
9. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Koriģējoši pasākumi, kas saimnieciskās 
darbības veicējiem veicami saistībā ar 
ražojumu, kurš rada risku, citu starpā var 
būt šādi:

4. Koriģējoši pasākumi, kas atbildīgajām 
iestādēm par pirmo laišanu tirgū veicami 
saistībā ar ražojumu, kurš rada risku, citu 
starpā var būt šādi:

Or. it

Grozījums Nr. 236
Pablo Arias Echeverría

Regulas priekšlikums
9. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Koriģējoši pasākumi, kas saimnieciskās 
darbības veicējiem veicami saistībā ar 
ražojumu, kurš rada risku, citu starpā var 
būt šādi:

4. Koriģējoši pasākumi, kas veicami 
saistībā ar ražojumu, kurš rada risku, citu 
starpā var būt šādi:
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Or. es

Pamatojums

Šķiet, ka šis ir brīvprātīgs koriģējošo pasākumu saraksts tiem ražojumiem, kas rada riskus, 
kurus saimnieciskās darbības veicēji var veikt brīvprātīgi, vai tiem tos var uzlikt tirgus 
uzraudzības iestādes saskaņā ar PVDD 8. panta 1. punktu. Tādēļ „saimnieciskās darbības 
veicējiem” iekļaušana ievaddaļā ir maldinoša un tiek ierosināts to svītrot.

Grozījums Nr. 237
Pablo Arias Echeverría

Regulas priekšlikums
9. pants – 4. punkts – b apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) attiecībā uz ražojumu, kas risku var radīt 
tikai noteiktos apstākļos vai tikai noteiktām 
personām, ja šāda riska rašanās nav 
novērsta ar Savienības saskaņošanas
tiesību aktu prasībām:

b) attiecībā uz ražojumu, kas risku var radīt 
tikai noteiktos apstākļos vai tikai noteiktām 
personām, ja šāda riska rašanās nav 
novērsta ar Savienības tiesību aktu 
prasībām:

Or. es

Pamatojums

Nav skaidrs, ka tas tiek piemērots visiem ražojumiem, tāpēc tiek ieteikts svītrot vārdu 
„saskaņošanas”. 

Grozījums Nr. 238
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
9. pants – 4. punkts – b apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) piemērotā formā un laikus brīdina 
apdraudētās personas par risku, arī 
publiskojot īpašus brīdinājumus;

iii) bez liekas kavēšanās brīdina 
apdraudētās personas par risku, arī 
publiskojot īpašus brīdinājumus;

Or. en
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Grozījums Nr. 239
Pablo Arias Echeverría

Regulas priekšlikums
9. pants – 4. punkts – b apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) piemērotā formā un laikus brīdina 
apdraudētās personas par risku, arī 
publiskojot īpašus brīdinājumus;

iii) piemērotā formā un nekavējoties
brīdina apdraudētās personas par risku, arī 
publiskojot īpašus brīdinājumus;

Or. es

Pamatojums

Šī punkta b) apakšpunkta iii) punktā iesaka aizstāt „laikus” ar „nekavējoties”, kā tas ir spēkā 
esošajā Produktu vispārējās drošības direktīvā (PVDD).

Grozījums Nr. 240
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Regulas priekšlikums
9. pants – 4. punkts – b apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) piemērotā formā un laikus brīdina 
apdraudētās personas par risku, arī 
publiskojot īpašus brīdinājumus;

iii) piemērotā formā un nekavējoties
brīdina apdraudētās personas par risku, arī 
publiskojot īpašus brīdinājumus;

Or. es

Grozījums Nr. 241
Pablo Arias Echeverría

Regulas priekšlikums
9. pants – 4. punkts – d apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) liedz ražojumu laist tirgū vai darīt 
pieejamu tirgū,

i) nekavējoties liedz ražojumu laist tirgū 
vai darīt pieejamu tirgū,
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Or. es

Pamatojums

Jāiekļauj „nekavējoties”, tāpat kā tas norādīts PVDD, jo tas attiecas uz ražojumiem, kas rada 
nopietnu risku.

Grozījums Nr. 242
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Regulas priekšlikums
9. pants – 4. punkts – d apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) liedz ražojumu laist tirgū vai darīt 
pieejamu tirgū,

i) nekavējoties liedz ražojumu laist tirgū 
vai darīt pieejamu tirgū,

Or. es

Grozījums Nr. 243
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
9. pants – 4. punkts – d apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) ražojumu izņem vai atsauc, un brīdina 
sabiedrību par radušos risku;

ii) ražojumu izņem vai atsauc, kā arī 
nekavējoties piemērotā veidā brīdina 
sabiedrību par radušos risku;

Or. de

Grozījums Nr. 244
Heide Rühle

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

5. Komisija var pieņemt īstenošanas 
aktus, ar kuriem nosaka kārtību, kādā 
sniedzama informācija saskaņā ar 
3. punkta trešo daļu, turklāt nodrošinot 
sistēmas produktīvu un pienācīgu 
darbību. Šos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas 
minēta 32. panta 2. punktā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 245
Constance Le Grip

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja tirgus uzraudzības iestādēm attiecīgo 
saimnieciskās darbības veicēju identificēt 
nav iespējams vai ja saimnieciskās 
darbības veicējs norādītajā periodā saskaņā 
ar 9. panta 3. punktu nepieciešamos 
koriģējošos pasākumus nav veicis, visus 
pasākumus, kas nepieciešami, lai novērstu 
ražojuma radīto risku, veic tirgus 
uzraudzības iestādes.

1. Ja tirgus uzraudzības iestādēm attiecīgo 
saimnieciskās darbības veicēju identificēt 
nav iespējams vai ja saimnieciskās 
darbības veicējs nav izpildījis savu rūpības 
pienākumu vai norādītajā periodā saskaņā 
ar 9. panta 3. punktu nepieciešamos 
koriģējošos pasākumus nav veicis, visus 
pasākumus, kas nepieciešami, lai novērstu 
ražojuma radīto risku, veic tirgus 
uzraudzības iestādes.

Or. fr

Grozījums Nr. 246
Wim van de Camp

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja tirgus uzraudzības iestādes to uzskata Ja tirgus uzraudzības iestādes to uzskata 
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par nepieciešamu un samērīgu, tās var 
iznīcināt vai citādi padarīt neizmantojamu 
ražojumu, kas rada risku. Tās var pieprasīt, 
lai minētās rīcības izmaksas segtu 
attiecīgais saimnieciskās darbības veicējs.

par nepieciešamu un samērīgu, tās var 
iznīcināt vai citādi padarīt neizmantojamu 
ražojumu, kas rada risku. Visus izdevumus, 
kas uzraudzības iestādei radušies, 
piemērojot šo noteikumu (ražojumu 
iznīcināšana, veiktie darbi utt.), sedz 
attiecīgais saimnieciskās darbības veicējs,
ja vien uzraudzības iestāde šo lēmumu 
neuzskata par nesamērīgu — šādā 
gadījumā tā var nolemt, ka saimnieciskās 
darbības veicējs izmaksas sedz tikai daļēji.

Or. en

Pamatojums

Ja pārbaužu/iznīcināšanas izmaksas vispirms sedz tirgus uzraudzības iestāde un pēc tam tās 
segt tiek pieprasīts neuzticamiem tirgus dalībniekiem, tirgus uzraudzības iestādes joprojām ir 
pakļautas riskam, kamēr saimnieciskās darbības veicējs nav veicis attiecīgo maksājumu.
Pakalpojumu sniedzējiem, kas veic pārbaudes vai iznīcināšanu, būtu tieši jāizraksta rēķini 
neuzticamajiem tirgus dalībniekiem, lai novērstu finanšu risku iesaldēšanu attiecībā uz tirgus 
uzraudzības iestādēm. Vēl jo svarīgāk — tas samazinās tirgus uzraudzības iestāžu 
nenoteiktību attiecībā uz saviem izdevumiem, ļaujot tām veikt nepieciešamos pasākumus bez 
liekām bažām par to līdzekļu sadalījumu.

Grozījums Nr. 247
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja tirgus uzraudzības iestādes to uzskata 
par nepieciešamu un samērīgu, tās var 
iznīcināt vai citādi padarīt neizmantojamu 
ražojumu, kas rada risku. Tās var pieprasīt, 
lai minētās rīcības izmaksas segtu
attiecīgais saimnieciskās darbības veicējs.

Ja tirgus uzraudzības iestādes to uzskata 
par nepieciešamu un samērīgu, tās var 
iznīcināt vai citādi padarīt neizmantojamu 
ražojumu, kas rada risku. Tirgus 
uzraudzības iestāžu veikto pasākumu 
izmaksas sedz attiecīgais saimnieciskās 
darbības veicējs, ja vien tirgus 
uzraudzības iestāde to neuzskata par 
nesamērīgu.

Or. de
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Grozījums Nr. 248
Norica Nicolai

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja tirgus uzraudzības iestādes to uzskata 
par nepieciešamu un samērīgu, tās var 
iznīcināt vai citādi padarīt neizmantojamu 
ražojumu, kas rada risku. Tās var pieprasīt, 
lai minētās rīcības izmaksas segtu
attiecīgais saimnieciskās darbības veicējs.

Ja tirgus uzraudzības iestādes to uzskata 
par nepieciešamu un samērīgu, tās var 
iznīcināt vai citādi padarīt neizmantojamu 
ražojumu, kas rada risku. Gadījumā, kad 
attiecīgais saimnieciskās darbības veicējs ir 
identificēts, tas sedz visas minētās rīcības 
izmaksas.

Or. en

Pamatojums

Gadījumos, kad nepieciešama ražojuma iznīcināšana vai citi pasākumi, kas padarītu to 
neizmantojamu, lai novērstu risku, saimnieciskās darbības veicējam, kas ir atbildīgs par šā 
ražojuma darīšanu pieejamu ES tirgū, būtu jāsedz visas minētās darbības izmaksas. Šāds 
nosacījums preventīvi ietekmētu saimnieciskās darbības veicējus, kā arī mazinātu finanšu 
slogu, kas uzlikts tirgus uzraudzības iestādēm.

Grozījums Nr. 249
Preslav Borissov

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja tirgus uzraudzības iestādes to uzskata 
par nepieciešamu un samērīgu, tās var 
iznīcināt vai citādi padarīt neizmantojamu 
ražojumu, kas rada risku. Tās var pieprasīt, 
lai minētās rīcības izmaksas segtu
attiecīgais saimnieciskās darbības veicējs.

Ja tirgus uzraudzības iestādes to uzskata 
par nepieciešamu un samērīgu, tās var 
iznīcināt vai citādi padarīt neizmantojamu 
ražojumu, kas rada risku. Minētās rīcības 
izmaksas sedz attiecīgais saimnieciskās 
darbības veicējs.

Or. en
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Grozījums Nr. 250
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja tirgus uzraudzības iestādes to uzskata 
par nepieciešamu un samērīgu, tās var 
iznīcināt vai citādi padarīt neizmantojamu 
ražojumu, kas rada risku. Tās var pieprasīt, 
lai minētās rīcības izmaksas segtu 
attiecīgais saimnieciskās darbības veicējs.

Ja tirgus uzraudzības iestādes to uzskata 
par nepieciešamu un samērīgu, tās var 
iznīcināt vai citādi padarīt neizmantojamu 
ražojumu, kas rada risku. Tās var pieprasīt, 
lai minētās rīcības izmaksas segtu 
saimnieciskās darbības veicējs, kas ir 
atbildīgs par pirmo laišanu tirgū.

Or. it

Grozījums Nr. 251
Pablo Arias Echeverría

Regulas priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pirms saskaņā ar 1. punktu veikt 
jebkādus pasākumus pret saimnieciskās 
darbības veicēju, kas nav veicis 
nepieciešamos koriģējošos pasākumus, 
tirgus uzraudzības iestādes tam atvēl 
vismaz desmit dienas, kurās tikt 
uzklausītam.

svītrots

Or. es

Pamatojums

Vispārējā prakse paredz, ka, atklājot ražojumu, kas varētu radīt risku, par to tiek informēts 
saimnieciskās darbības veicējs un tam tiek noteikts periods uzklausīšanai, kura laikā to var 
labot vai apstrīdēt, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 765/2008 21. pantā. Šis periods tiek noteikts 
jau 9. panta 3. punktā, tāpēc nav pieņemama jauna perioda noteikšana, ja pirmajā noteiktajā 
periodā saimnieciskās darbības veicējs nav veicis koriģējošus pasākumus, kurus norādījusi 
uzraudzības iestāde.
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Grozījums Nr. 252
Constance Le Grip

Regulas priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pirms saskaņā ar 1. punktu veikt 
jebkādus pasākumus pret saimnieciskās 
darbības veicēju, kas nav veicis 
nepieciešamos koriģējošos pasākumus, 
tirgus uzraudzības iestādes tam atvēl 
vismaz desmit dienas, kurās tikt 
uzklausītam.

3. Pirms saskaņā ar 1. punktu veikt 
jebkādus pasākumus pret saimnieciskās 
darbības veicēju, kas nav izpildījis savu 
rūpības pienākumu vai nav veicis 
nepieciešamos koriģējošos pasākumus, 
tirgus uzraudzības iestādes tam atvēl 
vismaz desmit dienas, kurās tikt 
uzklausītam.

Or. fr

Grozījums Nr. 253
Heide Rühle

Regulas priekšlikums
10. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja tirgus uzraudzības iestādes uzskata, 
ka ražojums rada nopietnu risku, tās veic 
visus nepieciešamos pasākumus un var šādi 
rīkoties, vispirms nepieprasot, lai 
saimnieciskās darbības veicējs saskaņā ar 
9. panta 3. punktu veiktu koriģējošus 
pasākumus, un nedodot saimnieciskās 
darbības veicējam iespēju iepriekš tikt 
uzklausītam. Šādos gadījumos 
saimnieciskās darbības veicēju uzklausa 
iespējami drīz.

4. Ja tirgus uzraudzības iestādes uzskata, 
ka ražojums rada nopietnu risku, un 
saimnieciskās darbības veicēju nevar 
identificēt vai tas nevēlas veikt 
nepieciešamos pasākumus, tās veic visus 
nepieciešamos pasākumus un var šādi 
rīkoties, vispirms nepieprasot, lai 
saimnieciskās darbības veicējs saskaņā ar 
9. panta 3. punktu veiktu koriģējošus 
pasākumus, un nedodot saimnieciskās 
darbības veicējam iespēju iepriekš tikt 
uzklausītam. Šādos gadījumos 
saimnieciskās darbības veicēju uzklausa 
iespējami drīz.

Or. en
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Grozījums Nr. 254
Pablo Arias Echeverría

Regulas priekšlikums
10. pants – 5. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) kopā ar informāciju par tiesiskās 
aizsardzības līdzekļiem, kas pieejami 
saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību 
aktiem, nekavējoties paziņo attiecīgajam 
saimnieciskās darbības veicējam;

a) nekavējoties paziņo attiecīgajam 
saimnieciskās darbības veicējam;

Or. es

Pamatojums

Uzraudzības iestādei nav jāinformē saimnieciskās darbības veicējs par pieejamiem tiesiskās 
aizsardzības līdzekļiem, lai novērstu neatbilstības. Uzraudzības iestāde informē par ražojuma 
neatbilstībām attiecīgajiem tiesību aktiem. Saimnieciskās darbības veicējs ir tas, kurš nolemj, 
kā tās labot. Tiek ieteikts šo daļu svītrot.

Grozījums Nr. 255
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Regulas priekšlikums
10. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Informāciju par ražojuma 
identifikāciju, riska īpatnībām un 
pasākumiem, kas veikti, lai minēto risku 
novērstu, samazinātu vai likvidētu, tirgus
uzraudzības iestādes tik pilnīgā apjomā, 
kāds nepieciešams, lai Savienībā 
aizstāvētu ražojuma lietotāju intereses, 
publisko tam īpaši paredzētā tīmekļa 
vietnē. Šādu informāciju nepublisko, ja 
komercnoslēpumu aizsargāšana, personas 
datu droša glabāšana saskaņā ar valstu 
un Savienības tiesību aktiem vai 
netraucēta pārraudzības un izmeklēšanas 
darbības veikšana prasa, lai noteikti būtu 
ievērota konfidencialitāte.

svītrots
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Or. de

Pamatojums

Jau pastāv tirgus uzraudzības informācijas un saziņas sistēma (ICSMS). Dalībvalstu papildus 
veiktas uzraudzības darbības laikietilpības dēļ apgrūtinātu uzraudzības kvalitāti.

Grozījums Nr. 256
Heide Rühle

Regulas priekšlikums
10. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Informāciju par ražojuma identifikāciju, 
riska īpatnībām un pasākumiem, kas veikti, 
lai minēto risku novērstu, samazinātu vai 
likvidētu, tirgus uzraudzības iestādes tik 
pilnīgā apjomā, kāds nepieciešams, lai 
Savienībā aizstāvētu ražojuma lietotāju 
intereses, publisko tam īpaši paredzētā 
tīmekļa vietnē. Šādu informāciju 
nepublisko, ja komercnoslēpumu 
aizsargāšana, personas datu droša 
glabāšana saskaņā ar valstu un Savienības 
tiesību aktiem vai netraucēta pārraudzības 
un izmeklēšanas darbības veikšana prasa, 
lai noteikti būtu ievērota konfidencialitāte.

6. Informāciju par ražojuma identifikāciju, 
riska īpatnībām un pasākumiem, kas veikti, 
lai minēto risku novērstu, samazinātu vai 
likvidētu, tirgus uzraudzības iestādes tik 
pilnīgā apjomā, kāds nepieciešams, lai 
Savienībā aizstāvētu ražojuma lietotāju 
intereses, bez nepamatotas kavēšanās 
publisko tam īpaši paredzētā tīmekļa
vietnē. Šādu informāciju nepublisko, ja 
personas datu droša glabāšana saskaņā ar 
valstu un Savienības tiesību aktiem vai 
netraucēta pārraudzības un izmeklēšanas 
darbības veikšana prasa, lai noteikti būtu 
ievērota konfidencialitāte.

Or. en

Grozījums Nr. 257
Anna Hedh

Regulas priekšlikums
10. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Informāciju par ražojuma identifikāciju, 
riska īpatnībām un pasākumiem, kas veikti, 
lai minēto risku novērstu, samazinātu vai 
likvidētu, tirgus uzraudzības iestādes tik 
pilnīgā apjomā, kāds nepieciešams, lai 

6. Informāciju par ražojuma identifikāciju, 
riska īpatnībām un pasākumiem, kas veikti, 
lai minēto risku novērstu, samazinātu vai 
likvidētu — kā minēts 6. panta 
6. punktā —, tirgus uzraudzības iestādes 
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Savienībā aizstāvētu ražojuma lietotāju 
intereses, publisko tam īpaši paredzētā 
tīmekļa vietnē. Šādu informāciju 
nepublisko, ja komercnoslēpumu 
aizsargāšana, personas datu droša 
glabāšana saskaņā ar valstu un 
Savienības tiesību aktiem vai netraucēta 
pārraudzības un izmeklēšanas darbības 
veikšana prasa, lai noteikti būtu ievērota 
konfidencialitāte.

tik pilnīgā apjomā, kāds nepieciešams, lai 
Savienībā aizstāvētu ražojuma lietotāju 
intereses, nekavējoties publisko tam īpaši 
paredzētā tīmekļa vietnē.

Or. en

Grozījums Nr. 258
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
10. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Informāciju par ražojuma identifikāciju, 
riska īpatnībām un pasākumiem, kas veikti, 
lai minēto risku novērstu, samazinātu vai 
likvidētu, tirgus uzraudzības iestādes tik 
pilnīgā apjomā, kāds nepieciešams, lai 
Savienībā aizstāvētu ražojuma lietotāju 
intereses, publisko tam īpaši paredzētā 
tīmekļa vietnē. Šādu informāciju 
nepublisko, ja komercnoslēpumu 
aizsargāšana, personas datu droša 
glabāšana saskaņā ar valstu un Savienības 
tiesību aktiem vai netraucēta pārraudzības 
un izmeklēšanas darbības veikšana prasa, 
lai noteikti būtu ievērota konfidencialitāte.

6. Informāciju par ražojuma identifikāciju,
riska īpatnībām un pasākumiem, kas veikti, 
lai minēto risku novērstu, samazinātu vai 
likvidētu, tirgus uzraudzības iestādes tik 
pilnīgā apjomā, kāds nepieciešams, lai 
Savienībā aizstāvētu ražojuma lietotāju 
intereses, publisko tam īpaši paredzētā 
tīmekļa vietnē. Šādu informāciju 
nepublisko, ja personas datu droša 
glabāšana saskaņā ar valstu un Savienības 
tiesību aktiem vai netraucēta pārraudzības 
un izmeklēšanas darbības veikšana prasa, 
lai noteikti būtu ievērota konfidencialitāte.

Or. de

Grozījums Nr. 259
Pablo Arias Echeverría

Regulas priekšlikums
10. pants – 6. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Informāciju par ražojuma identifikāciju, 
riska īpatnībām un pasākumiem, kas veikti, 
lai minēto risku novērstu, samazinātu vai 
likvidētu, tirgus uzraudzības iestādes tik 
pilnīgā apjomā, kāds nepieciešams, lai 
Savienībā aizstāvētu ražojuma lietotāju 
intereses, publisko tam īpaši paredzētā 
tīmekļa vietnē. Šādu informāciju 
nepublisko, ja komercnoslēpumu 
aizsargāšana, personas datu droša 
glabāšana saskaņā ar valstu un Savienības 
tiesību aktiem vai netraucēta pārraudzības 
un izmeklēšanas darbības veikšana prasa, 
lai noteikti būtu ievērota konfidencialitāte.

6. Attiecībā uz ražojumiem, kuri rada 
risku, informāciju par ražojuma 
identifikāciju, riska īpatnībām un 
pasākumiem, kas veikti, lai minēto risku 
novērstu, samazinātu vai likvidētu, tirgus 
uzraudzības iestādes tik pilnīgā apjomā, 
kāds nepieciešams, lai Savienībā aizstāvētu 
ražojuma lietotāju intereses, publisko tam 
īpaši paredzētā tīmekļa vietnē. Šādu 
informāciju nepublisko, ja 
komercnoslēpumu aizsargāšana, personas 
datu droša glabāšana saskaņā ar valstu un 
Savienības tiesību aktiem vai netraucēta 
pārraudzības un izmeklēšanas darbības 
veikšana prasa, lai noteikti būtu ievērota 
konfidencialitāte.

Or. es

Pamatojums

Nepieciešams norādīt, ka informācija, ko publicēs tīmekļa vietnē, attiecas uz ražojumiem, kuri 
rada risku.

Grozījums Nr. 260
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Regulas priekšlikums
10. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Informāciju par ražojuma identifikāciju, 
riska īpatnībām un pasākumiem, kas veikti, 
lai minēto risku novērstu, samazinātu vai 
likvidētu, tirgus uzraudzības iestādes tik 
pilnīgā apjomā, kāds nepieciešams, lai 
Savienībā aizstāvētu ražojuma lietotāju 
intereses, publisko tam īpaši paredzētā 
tīmekļa vietnē. Šādu informāciju 
nepublisko, ja komercnoslēpumu 
aizsargāšana, personas datu droša 
glabāšana saskaņā ar valstu un Savienības 

6. Attiecībā uz ražojumiem, kuri rada 
risku, informāciju par ražojuma 
identifikāciju, riska īpatnībām un 
pasākumiem, kas veikti, lai minēto risku 
novērstu, samazinātu vai likvidētu, tirgus 
uzraudzības iestādes tik pilnīgā apjomā, 
kāds nepieciešams, lai Savienībā aizstāvētu 
ražojuma lietotāju intereses, publisko tam 
īpaši paredzētā tīmekļa vietnē. Šādu 
informāciju nepublisko, ja 
komercnoslēpumu aizsargāšana, personas 
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tiesību aktiem vai netraucēta pārraudzības 
un izmeklēšanas darbības veikšana prasa, 
lai noteikti būtu ievērota konfidencialitāte.

datu droša glabāšana saskaņā ar valstu un 
Savienības tiesību aktiem vai netraucēta 
pārraudzības un izmeklēšanas darbības 
veikšana prasa, lai noteikti būtu ievērota 
konfidencialitāte.

Or. es

Grozījums Nr. 261
Heide Rühle

Regulas priekšlikums
10. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Pasākumu veikšanai saskaņā ar 1. vai 
4. punktu tirgus uzraudzības iestādes no 
saimnieciskās darbības veicējiem var 
iekasēt maksu, kas pilnīgi vai daļēji sedz 
to darbības izmaksas, arī riska 
novērtēšanas vajadzībām veiktas 
testēšanas izmaksas.

8. Tirgus uzraudzības iestādes no 
saimnieciskās darbības veicējiem var 
iekasēt maksu, ja ir atklāts, ka šie 
saimnieciskās darbības veicēji laiž vai 
dara pieejamus Savienības tirgū 
neatbilstīgus ražojumus un ražojumus, 
kas rada risku. Šādai maksai būtu pilnīgi 
vai daļēji jāsedz to darbības izmaksas, arī 
riska novērtēšanas vajadzībām veiktas 
testēšanas izmaksas, ja tirgus uzraudzības 
iestādes veic pasākumus saskaņā ar 1. vai 
4. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 262
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
10. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Pasākumu veikšanai saskaņā ar 1. vai 4. 
punktu tirgus uzraudzības iestādes no 
saimnieciskās darbības veicējiem var 
iekasēt maksu, kas pilnīgi vai daļēji sedz to 
darbības izmaksas, arī riska novērtēšanas 

8. Pasākumu veikšanai saskaņā ar 1. vai 4. 
punktu tirgus uzraudzības iestādes no 
saimnieciskās darbības veicējiem, kas ir 
atbildīgi par pirmo laišanu tirgū, var 
iekasēt maksu, kas daļēji sedz to darbības 
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vajadzībām veiktas testēšanas izmaksas. izmaksas, arī riska novērtēšanas 
vajadzībām veiktas testēšanas izmaksas. 
Maksu aprēķina, pamatojoties uz katras 
tirgus uzraudzības darbības faktiskajām 
izmaksām, un to iekasē no saimnieciskās 
darbības veicējiem, kas ir atbildīgi par 
pirmo laišanu tirgū, kuriem veic šīs 
uzraudzības darbības saistībā ar to 
attiecīgo lomu piegādes ķēdē, ņemot vērā 
uzņēmumu lielumu un it sevišķi MVU 
stāvokli, kā arī saimnieciskās darbības 
veicēja faktiski veiktās darbības ražošanas 
procesā un tā spēju ietekmēt ražojuma 
drošumu.
Šī maksa nevar būt lielāka par veikto 
tirgus uzraudzības darbību faktiskajām 
izmaksām un, to aprēķinot, var pilnībā vai 
daļēji ņemt vērā tirgus uzraudzības 
iestāžu darbinieku ieguldīto laiku, veicot 
šīs kontroles.

Or. it

Grozījums Nr. 263
Heide Rühle

Regulas priekšlikums
10. pants – 8.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a Ja par neatbilstošu atzīts tāds 
ražojums, kura atbilstības novērtēšanā 
ražotājs iesaistījis trešo iestādi, tirgus 
uzraudzības iestādei jāveic pasākumi 
minētās trešās iestādes akreditācijas, 
darbības atļaujas vai nosaukuma 
pārbaudei un attiecīgā gadījumā 
ierobežošanai vai anulēšanai.

Or. de
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Grozījums Nr. 264
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
10. pants – 8.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.b Visus līdzekļus vai ieņēmumus, kas 
gūti, iekasējot šādu maksu, piešķir tirgus 
uzraudzības iestāžu darbību finansēšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 265
Pablo Arias Echeverría

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Sešdesmit dienu laikā pēc tam, kad 
Komisija saskaņā ar 20. panta 4. punktu 
paziņojusi dalībvalstīm par pasākumiem, 
kurus sākotnējā paziņotāja dalībvalsts 
pieņēmusi saskaņā ar 10. panta 1. vai 
4. punktu, dalībvalsts var iebilst pret šiem 
pasākumiem, ja tie skar ražojumu, uz ko 
attiecas Savienības saskaņošanas tiesību 
akti. Dalībvalsts izklāsta iebildumu 
pamatojumu, norāda visas atšķirības savā 
novērtējumā par ražojuma radīto risku un 
min visus īpašos apstākļus un jebkādu 
papildu informāciju, kas attiecas uz 
konkrēto ražojumu.

1. Piecpadsmit dienu laikā pēc tam, kad 
Komisija saskaņā ar 20. panta 4. punktu 
paziņojusi dalībvalstīm par pasākumiem, 
kurus sākotnējā paziņotāja dalībvalsts 
pieņēmusi saskaņā ar 10. panta 1. vai 
4. punktu, dalībvalsts var iebilst pret šiem 
pasākumiem, ja tie skar ražojumu, uz ko 
attiecas Savienības saskaņošanas tiesību 
akti. Dalībvalsts izklāsta iebildumu 
pamatojumu, norāda visas atšķirības savā 
novērtējumā par ražojuma radīto risku un 
min visus īpašos apstākļus un jebkādu 
papildu informāciju, kas attiecas uz 
konkrēto ražojumu.

Or. es

Pamatojums

Sešdesmit dienu periods, lai iebilstu pret pieņemtu pasākumu, ir pārāk ilgs laiks un skar 
pašus saimnieciskās darbības veicējus. Šajā periodā, pieskaitot tam laiku, kas Komisijai 
nepieciešams jautājuma atrisināšanai, uzraudzības iestādes kā piesardzības pasākumu jau 
būtu varējušas pieņemt pasākumus, lai ierobežotu ražojuma pieejamību tirgū, vai būtu 
noraidījušas importu un nosūtījušas preci uz tās izcelsmes valsti. Pietiek ar paziņotājas 
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dalībvalsts sniegto informāciju un paziņojumu — testēšanas pārskatu, pasākuma pamatojumu 
un riska novērtējumu —, lai īsā periodā noteiktu, vai pasākums ir atbilstošs vai ne. Nav 
nepieciešams gaidīt 60 dienas. Lai novērstu šādus kaitējumus, saimnieciskās darbības 
veicējiem iesaka noteikt divus periodus: 15 dienu periodu, lai iesniegtu iebildumus, un otru 
saglabāt 60 dienu apmērā, lai Komisija tos izvērtē.

Grozījums Nr. 266
Pablo Arias Echeverría

Regulas priekšlikums
11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja kāda dalībvalsts pauž iebildumus 
saskaņā ar 1. punktu vai ja Komisija 
uzskata, ka valsts pasākumi, iespējams, ir 
pretrunā Savienības tiesību aktiem, 
Komisija nekavējoties uzsāk apspriešanos 
ar attiecīgo saimnieciskās darbības veicēju 
vai attiecīgajiem saimnieciskās darbības 
veicējiem un izvērtē valsts pasākumus, 
ņemot vērā visus pieejamos zinātniskos vai 
tehniskos pierādījumus.

3. Ja kāda dalībvalsts pauž iebildumus 
saskaņā ar 1. punktu vai ja Komisija 
uzskata, ka valsts pasākumi, iespējams, ir 
pretrunā Savienības tiesību aktiem, 
Komisija nekavējoties uzsāk apspriešanos 
ar sākotnējo paziņotāju dalībvalsti,
attiecīgo saimnieciskās darbības veicēju 
vai attiecīgajiem saimnieciskās darbības 
veicējiem un ne vēlāk kā 60 dienu laikā
izvērtē valsts pasākumus, ņemot vērā visus 
pieejamos zinātniskos vai tehniskos 
pierādījumus.

Or. es

Pamatojums

Konsultēšanās ar dalībvalsti, kura sniegusi paziņojumu, ir būtiska, jo tai ir visi pierādījumi, 
kāpēc tika veikts šis pasākums.

Grozījums Nr. 267
Pablo Arias Echeverría

Regulas priekšlikums
11. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ja Komisija vai dalībvalsts 15 dienu 
laikā pauž iebildumus saskaņā ar šī panta 
1. punktu, Komisija par to paziņo visām 
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dalībvalstīm RAPEX kontaktpunktos.

Or. es

Pamatojums

Tirgus uzraudzības iestādēm ir jāzina, vai kāds veiktais pasākums, par ko paziņots RAPEX 
sistēmā, attiecībā uz iespējami nedrošu ražojumu ir apstrīdēts.

Grozījums Nr. 268
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Regulas priekšlikums
11. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Ja Komisija vai dalībvalsts pauž 
iebildumus saskaņā ar šī panta 1. punktu, 
Komisija par to paziņo visām dalībvalstīm 
RAPEX kontaktpunktos.

Or. es

Grozījums Nr. 269
Heide Rühle

Regulas priekšlikums
11. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pamatojoties uz saskaņā ar 3. punktu 
veiktās izvērtēšanas rezultātiem, Komisija 
ar īstenošanas aktiem var pieņemt lēmumu 
par to, vai valsts pasākumi ir pamatoti un 
vai visām dalībvalstīm, kas to vēl nav 
izdarījušas, būtu jāveic līdzīgi pasākumi. 
Šajā gadījumā tā adresē lēmumu 
attiecīgajām dalībvalstīm un nekavējoties 
paziņo to visām dalībvalstīm un 
attiecīgajam saimnieciskās darbības 
veicējam vai attiecīgajiem saimnieciskās 
darbības veicējiem.

4. Pamatojoties uz saskaņā ar 3. punktu 
veiktās izvērtēšanas rezultātiem, Komisija 
ar īstenošanas aktiem trīs mēnešu laikā
pieņem lēmumu par to, vai valsts pasākumi 
ir pamatoti un vai visām dalībvalstīm, kas 
to vēl nav izdarījušas, būtu jāveic līdzīgi 
pasākumi. Šajā gadījumā tā adresē lēmumu 
attiecīgajām dalībvalstīm un nekavējoties 
paziņo to visām dalībvalstīm un 
attiecīgajam saimnieciskās darbības 
veicējam vai attiecīgajiem saimnieciskās 
darbības veicējiem.
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Or. en

Grozījums Nr. 270
Norica Nicolai

Regulas priekšlikums
11. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pamatojoties uz saskaņā ar 3. punktu 
veiktās izvērtēšanas rezultātiem, Komisija 
ar īstenošanas aktiem var pieņemt lēmumu 
par to, vai valsts pasākumi ir pamatoti un 
vai visām dalībvalstīm, kas to vēl nav 
izdarījušas, būtu jāveic līdzīgi pasākumi. 
Šajā gadījumā tā adresē lēmumu 
attiecīgajām dalībvalstīm un nekavējoties 
paziņo to visām dalībvalstīm un 
attiecīgajam saimnieciskās darbības 
veicējam vai attiecīgajiem saimnieciskās 
darbības veicējiem.

4. Pamatojoties uz saskaņā ar 3. punktu 
veiktās izvērtēšanas rezultātiem, Komisija 
ar īstenošanas aktiem bez liekas kavēšanas 
pieņem lēmumu par to, vai valsts pasākumi 
ir pamatoti un vai visām dalībvalstīm, kas 
to vēl nav izdarījušas, būtu jāveic līdzīgi 
pasākumi. Šajā gadījumā tā adresē lēmumu 
attiecīgajām dalībvalstīm un nekavējoties 
paziņo to visām dalībvalstīm un 
attiecīgajam saimnieciskās darbības 
veicējam vai attiecīgajiem saimnieciskās 
darbības veicējiem.

Or. en

Pamatojums

Saimnieciskās darbības veicējiem ir nepieciešama juridiskā noteiktība. Tāpēc vienmēr laikus 
būtu jāpieņem lēmums par to, vai veiktie pasākumi ir pamatoti vai nav.

Grozījums Nr. 271
Matteo Salvini

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja ir skaidrs, ka ražojums vai konkrēta 
ražojumu kategorija vai grupa, to lietojot 
paredzētajam nolūkam vai pamatoti 
paredzamos apstākļos, rada nopietnu risku, 
Komisija ar īstenošanas aktiem var pieņemt 
jebkādus atbilstīgus pasākumus atkarā no 
situācijas nopietnības, tostarp, ja risku nav 

1. Ja ir skaidrs, ka ražojums vai konkrēta 
ražojumu kategorija vai grupa, to lietojot 
paredzētajam nolūkam vai pamatoti 
paredzamos apstākļos, rada nopietnu risku, 
Komisija ar īstenošanas aktiem var pieņemt 
jebkādus atbilstīgus pasākumus atkarībā
no situācijas nopietnības, tostarp, ja risku 
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iespējams pietiekami ierobežot ar attiecīgās 
dalībvalsts vai attiecīgo dalībvalstu 
veiktiem pasākumiem vai ar jebkādu citu 
procedūru saskaņā ar Savienības tiesību 
aktiem, pasākumus, ar ko aizliedz, aptur 
vai ierobežo šādu ražojumu laišanu tirgū 
vai pieejamību tirgū vai paredz īpašus 
nosacījumus to tirdzniecībai, lai augstā 
līmenī nodrošinātu sabiedrības interešu 
aizsardzību. Ar minētajiem īstenošanas 
aktiem Komisija var noteikt atbilstīgus 
kontroles pasākumus, kas dalībvalstīm 
jāveic, lai nodrošinātu to rezultatīvu 
īstenošanu.

nav iespējams pietiekami ierobežot ar 
attiecīgās dalībvalsts vai attiecīgo 
dalībvalstu veiktiem pasākumiem vai ar 
jebkādu citu procedūru saskaņā ar 
Savienības tiesību aktiem, pasākumus, ar 
ko aizliedz, aptur vai ierobežo šādu 
ražojumu laišanu tirgū vai pieejamību tirgū 
vai paredz īpašus nosacījumus to 
tirdzniecībai. Papildus tiem pasākumiem, 
kas konkrēti ir izklāstīti šajā regulā, 
Komisija var veikt arī citus atbilstīgus 
ārkārtas pasākumus, lai augstā līmenī 
nodrošinātu sabiedrības interešu 
aizsardzību, ja risku nav iespējams 
pietiekami ierobežot ar attiecīgās 
dalībvalsts vai attiecīgo dalībvalstu 
veiktiem pasākumiem vai ar jebkādu citu 
procedūru saskaņā ar Savienības tiesību 
aktiem.
Ar minētajiem īstenošanas aktiem 
Komisija var noteikt atbilstīgus kontroles 
un piesardzības pasākumus, kas 
dalībvalstīm jāveic, lai nodrošinātu to 
rezultatīvu īstenošanu. Tirgus uzraudzības 
iestādes nosaka riskus, kas rodas saistībā 
ar šajā regulā ietvertajiem ražojumiem, 
un šādu risku specifiskās īpašības, 
ievērojot visas iespējamās norādes un 
instrukcijas, kuras Komisija var būt 
sniegusi saistībā ar pastāvošajām 
metodēm, grafiku un kritērijiem, ko 
izmanto, veicot riska novērtējumu.
Šo informāciju tirgus uzraudzības 
iestādes dokumentē tirgus uzraudzības 
informācijas un saziņas sistēmā, kas 
minēta 21. pantā.
Vajadzības gadījumā šādos īstenošanas 
aktos neatkarīgi no saimnieciskās 
darbības veicēja sniegtajām definīcijām 
iekļauj to ražojumu modeļu definīciju, 
attiecībā uz kuriem ir jāveic testi, kā arī 
riska novērtējuma kritērijus. 
Pirmajā daļā minētos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, 
kas minēta 32. panta 2. punktā.
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Or. en

Pamatojums

Lai efektīvāk veiktu tirgus uzraudzību, kas noteikta Komisijas ārkārtas lēmumos, un 
apmainītos ar labāko praksi attiecībā uz bīstamākajām nepārtikas ražojumu kategorijām 
(ierosinātās regulas par tirgus uzraudzību 12. pants), tiek ierosināts ES Komisijai piešķirt 
tiesības izmantot pašreizējos pārtikas produktu tiesiskā regulējuma instrumentus.

Grozījums Nr. 272
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmajā daļā minētos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar 32. panta 2. punktā 
minēto pārbaudes procedūru.

Pirmajā daļā minētos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar 32. panta 2. punktā 
minēto pārbaudes procedūru atbilstoši 
ieteikumiem, ko sniegusi 19. panta 
1. punkta 1. apakšpunktā Regulā (EK) Nr.
[Eiropas Parlamenta un Padomes .../... 
Regula .../... par patēriņa preču drošumu]*

minētā komiteja.

__________________
* OVL Lūdzu ievietot numuru, datumu un 
atsauci uz regulu par patēriņa preču 
drošumu (COD 2013/0049).

Or. de

Grozījums Nr. 273
Pablo Arias Echeverría

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja steidzamība ir pienācīgi pamatota ar 
neatliekamiem iemesliem, kas saistīti ar 
personu veselību un drošību kopumā, 
veselības aizsardzību un drošību darba 

Ja steidzamība ir pienācīgi pamatota ar 
neatliekamiem iemesliem, Komisija 
pieņem nekavējoties piemērojamus 
īstenošanas aktus saskaņā ar 32. panta 



AM\1002709LV.doc 119/180 PE516.934v02-00

LV

vietā, patērētāju tiesību aizsardzību, vides 
un sabiedrisko drošību un citām 
sabiedrības interesēm, Komisija pieņem 
nekavējoties piemērojamus īstenošanas 
aktus saskaņā ar 32. panta 3. punktā minēto 
procedūru.

3. punktā minēto procedūru.

Or. es

Grozījums Nr. 274
Pablo Arias Echeverría

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Patēriņa precēm, kas rada risku personu 
veselībai un drošībai, šā punkta 
iepriekšējās daļās noteiktos pasākumus 
ievieš saskaņā ar regulas par patēriņa 
preču drošumu XXX pantu.

Or. es

Pamatojums

Savienības pasākumi attiecībā uz ražojumiem, kas rada nopietnu risku, jāiekļauj regulā par 
patēriņa preču drošumu. Tomēr, ņemot vērā tās jomu, tiek ieteikts to attiecināt tikai uz 
patēriņa precēm, kas rada risku cilvēku veselībai un drošībai.

Grozījums Nr. 275
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Saistībā ar ražojumiem un riskiem, uz 
ko attiecas Regula (EK) Nr. 1907/2006, 
lēmums, kuru Komisija pieņēmusi saskaņā 
ar šā panta 1. punktu, ir spēkā līdz diviem 
gadiem, un šo termiņu var pagarināt uz 

2. Saistībā ar ražojumiem, uz ko attiecas 
Regula (EK) Nr. 1907/2006, Komisija var 
pieņemt lēmumu saskaņā ar šā panta
1. punktu tikai tad, ja tai ir pamatots 
iemesls uzskatīt, ka vajadzīga tūlītēja 
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papildu laikposmiem, kas nepārsniedz 
divus gadus. Šāds lēmums neskar minētajā 
regulā noteiktās procedūras.

rīcība, lai aizsargātu cilvēku veselību vai 
vidi. Lēmums, kuru Komisija pieņēmusi 
saskaņā ar šā panta 1. punktu, ir spēkā 
līdz diviem gadiem, un šo termiņu var 
pagarināt uz papildu laikposmiem, kas 
nepārsniedz divus gadus. Šāds lēmums 
neskar minētajā regulā noteiktās 
procedūras. Komisija nekavējoties informē 
dalībvalstis un Eiropas Ķimikāliju 
aģentūru par savu lēmumu, norādot tā 
iemeslus, kā arī sniedzot zinātnisko vai
tehnisko informāciju, kas ir pagaidu 
pasākuma pamatā. Ja Komisijas 
pieņemtais pagaidu pasākums saistīts ar 
kādas vielas laišanas apgrozībā vai 
izmantošanas ierobežošanu, Komisija var 
uzsākt kopīgu ierobežošanas procedūru, 
kuras ietvaros tā aicina Eiropas 
Ķimikāliju aģentūru trīs mēnešu laikā pēc 
Komisijas lēmuma izdošanas sagatavot 
dokumentāciju saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 1907/2006 XV pielikumu.

Or. de

Pamatojums

Pielīdzināšana ierobežošanas procedūrai saskaņā ar REACH regulas 129. pantu, lai novērstu 
dubultregulējumu. Ja Komisijas lēmums attiecas uz kādas vielas laišanas apgrozībā vai 
izmantošanas ierobežošanu, šā lēmuma rezultātā jāuzsāk kopīga ierobežošanas procedūra.

Grozījums Nr. 276
Pablo Arias Echeverría

Regulas priekšlikums
13. pants – nosaukums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Riska novērtējums Drošības novērtējums

Or. es
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Grozījums Nr. 277
Norica Nicolai

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. Komisija, pieņemot īstenošanas aktus, 
nosaka vispārējo riska novērtēšanas 
metodiku un attiecīgā gadījumā arī 
pamatnostādnes par šīs vispārējās 
metodikas piemērošanu konkrētām 
ražojumu kategorijām. Šādus īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes 
procedūru, kas minēta 32. panta 
2. punktā.

Or. en

Pamatojums

Vajadzētu būt kopējai pieejai attiecībā uz riska novērtējumu, kā izklāstīts Komisijas 
daudzgadu rīcības plānā par ražojumu uzraudzību ES. Tas palīdzēs novērst situācijas, kad 
tirgus uzraudzības iestādes dažādās dalībvalstīs, veicot viena un tā paša ražojuma riska 
novērtējumu, izdara atšķirīgus secinājumus. Šis grozījums ir pamatots uz referenta ierosināto 
grozījumu Nr. 43, nosakot tajā minēto iespēju Komisijai pieņemt šādus īstenošanas aktus par 
pienākumu.

Grozījums Nr. 278
Norica Nicolai

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Riska novērtējuma pamatā ir pieejamie 
zinātniskie vai tehniskie pierādījumi.

1. Riska novērtējuma pamatā ir pieejamie 
zinātniskie vai tehniskie pierādījumi un to 
veic saskaņā ar vispārējo riska 
novērtēšanas metodiku, ko atbilstīgi 
iepriekšējam punktam izstrādājusi 
Komisija, un, ja tas ir atbilstīgi, saskaņā 
ar pamatnostādnēm par šādas metodikas 
piemērošanu konkrētām ražojumu 
kategorijām.
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Or. en

Pamatojums

Vajadzētu būt kopējai pieejai attiecībā uz riska novērtējumu, kā izklāstīts Komisijas 
daudzgadu rīcības plānā. Pamats šādai pieejai jau pastāv, un tas būtu iespējami drīzāk 
jāatjaunina, lai riska novērtējums saskaņā ar šo regulu tiktu veikts atbilstoši vienotai
metodikai. Tas palīdzēs novērst situācijas, kad tirgus uzraudzības iestādes dažādās 
dalībvalstīs, veicot viena un tā paša ražojuma riska novērtējumu, izdara atšķirīgus 
secinājumus.

Grozījums Nr. 279
Preslav Borissov

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Riska novērtējuma pamatā ir pieejamie 
zinātniskie vai tehniskie pierādījumi.

1. Riska novērtējuma pamatā ir pieejamie 
zinātniskie vai tehniskie pierādījumi. Riska 
novērtējumu veic saskaņā ar vispārējo 
riska novērtēšanas metodiku, ko 
izstrādājusi un izmanto Komisija, un 
vajadzības gadījumā saskaņā ar prasībām, 
ko Komisija piemēro konkrētai ražojumu 
kategorijai.

Or. en

Pamatojums

Ja Komisija ir piemērojusi savu vispārējo metodiku konkrētai ražojumu kategorijai, jo īpaši, 
iepriekš sniedzot informāciju interpretācijas norādēs, ko tā ir sagatavojusi, uzraudzības 
iestādēm būtu jāievēro atbilstība šai metodikai.

Grozījums Nr. 280
Wim van de Camp

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Riska novērtējuma pamatā ir pieejamie 1. Riska novērtējuma pamatā ir pieejamie 
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zinātniskie vai tehniskie pierādījumi. zinātniskie vai tehniskie pierādījumi. Riska 
novērtējumu veic saskaņā ar vispārējo 
riska novērtēšanas metodiku, ko 
izstrādājusi Komisija, un vajadzības 
gadījumā saskaņā ar prasībām, ko 
Komisija piemēro konkrētai ražojumu 
kategorijai.

Or. en

Pamatojums

Kopēja izpratne par pieeju riska novērtējumam, ko noteikusi Komisija, būtu jāpiemēro 
nekavējoties dienā, kad šī regula stājas spēkā, nevis vienkārši jāizklāsta nesaistošā 
dokumentā, kāds ir, piemēram, daudzgadu rīcības plāns. Ja Komisija ir piemērojusi savu 
vispārējo metodiku konkrētai ražojumu kategorijai, jo īpaši, iepriekš sniedzot informāciju 
interpretācijas norādēs, ko tā ir sagatavojusi, uzraudzības iestādēm būtu jāievēro atbilstība 
šai metodikai.

Grozījums Nr. 281
Nora Berra

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Riska novērtējuma pamatā ir pieejamie 
zinātniskie vai tehniskie pierādījumi.

1. Riska novērtējuma pamatā ir pieejamie 
zinātniskie vai tehniskie pierādījumi. Riska 
novērtējumu veic saskaņā ar vispārējo 
riska novērtēšanas metodiku, ko 
izstrādājusi Komisija, un vajadzības 
gadījumā saskaņā ar prasībām, ko 
Komisija piemēro konkrētai ražojumu 
kategorijai.

Or. en

Grozījums Nr. 282
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Riska novērtējuma pamatā ir pieejamie 
zinātniskie vai tehniskie pierādījumi.

1. Riska novērtējuma pamatā ir pieejamie 
zinātniskie vai tehniskie pierādījumi. Riska 
novērtējumu veic saskaņā ar vispārējo 
riska novērtēšanas metodiku, ko 
izstrādājusi Komisija, un vajadzības 
gadījumā saskaņā ar prasībām, ko 
Komisija piemēro konkrētai ražojumu 
kategorijai.

Or. en

Pamatojums

Kopēja izpratne par pieeju riska novērtējumam, ko noteikusi Komisija, būtu jāpiemēro 
nekavējoties dienā, kad šī regula stājas spēkā, nevis vienkārši jāizklāsta nesaistošā 
dokumentā, kāds ir, piemēram, daudzgadu rīcības plāns. Ja Komisija ir piemērojusi savu 
vispārējo metodiku konkrētai ražojumu kategorijai, jo īpaši, iepriekš sniedzot informāciju 
interpretācijas norādēs, ko tā ir sagatavojusi, uzraudzības iestādēm būtu jāievēro atbilstība 
šai metodikai.

Grozījums Nr. 283
Othmar Karas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Riska novērtējuma pamatā ir pieejamie 
zinātniskie vai tehniskie pierādījumi.

1. Riska novērtējuma pamatā ir pieejamie 
zinātniskie vai tehniskie pierādījumi, 
piemēram, riska novērtējuma 
pamatnostādnes attiecībā uz patērētājiem 
paredzētajiem ražojumiem, kas ietvertas 
RAPEX pamatnostādnēs (Komisijas 
Lēmums 2010/15/ES).

Or. en

(Komisijas Lēmums 2010/15/ES)

Grozījums Nr. 284
Christel Schaldemose
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Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ražojumiem, uz ko attiecas Regula (EK) 
Nr. 1907/2006, riska novērtēšanu atbilstīgi 
veic saskaņā ar minētās regulas I pielikuma 
attiecīgajām daļām.

Ražojumiem, uz ko attiecas Regula (EK) 
Nr. 1907/2006, riska novērtēšanu atbilstīgi 
veic saskaņā ar minētās regulas 57. panta 
un I pielikuma attiecīgajām daļām.

Or. en

Grozījums Nr. 285
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) visām ražojumam piemērojamām 
prasībām, kuras noteiktas Savienības 
saskaņošanas tiesību aktos vai no tiem 
izriet un kuras saistītas ar izskatāmo 
iespējamo risku, pilnībā ņemot vērā 
testēšanas ziņojumus vai sertifikātus, kas 
apliecina atbilstību un ko izsniegusi 
atbilstības novērtēšanas struktūra;

a) visām ražojumam piemērojamām 
prasībām, kuras noteiktas Savienības 
saskaņošanas tiesību aktos vai no tiem 
izriet un kuras saistītas ar izskatāmo 
iespējamo risku, pilnībā ņemot vērā 
testēšanas ziņojumus vai sertifikātus, kas 
apliecina atbilstību un ko izsniegusi 
atbilstības novērtēšanas struktūra, ieskaitot 
novērtējumus, kas izsniegti saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 1907/2006, piemēram,
reģistrācijas, pilnvarojuma, ierobežošanas 
vai deklarēšanās ietvaros;

Or. de

Pamatojums

Pielīdzināšana REACH regulai, lai novērstu dubultregulējumu. REACH regulā noteikts 
primārais ietvars vielas radīto risku novērtēšanai, tādēļ šādi novērtējumi jāņem vērā.

Grozījums Nr. 286
Pablo Arias Echeverría
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Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) visām ražojumam piemērojamām 
prasībām, kuras noteiktas Savienības 
saskaņošanas tiesību aktos vai no tiem 
izriet un kuras saistītas ar izskatāmo 
iespējamo risku, pilnībā ņemot vērā 
testēšanas ziņojumus vai sertifikātus, kas 
apliecina atbilstību un ko izsniegusi 
atbilstības novērtēšanas struktūra;

a) visām ražojumam piemērojamām 
prasībām, kuras noteiktas Savienības 
saskaņošanas tiesību aktos vai no tiem 
izriet un kuras saistītas ar izskatāmo 
iespējamo risku, ņemot vērā testēšanas 
ziņojumus vai sertifikātus, kas apliecina 
atbilstību un ko izsniegusi atbilstības 
novērtēšanas struktūra;

Or. es

Pamatojums

Iesaka svītrot vārdu „pilnībā”, jo tas nozīmē „pavisam” vai „pilnīgi” un šajā kontekstā var 
radīt pārpratumu. Uzskata, ka teksts ir saprotamāks, ja šo vārdu svītro, jo jebkurā gadījumā 
tiek ņemti vērā ziņojumi vai sertifikāti kopumā, ne tikai to daļas.

Grozījums Nr. 287
Pablo Arias Echeverría

Regulas priekšlikums
13. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja a), b) un c) apakšpunktos minēto 
prasību nav, tad jāņem vērā aspekti, kas 
noteikti regulas par patēriņa preču 
drošumu 6. pantā.

Or. es

Pamatojums

Pirmkārt, iesaka grozīt nosaukumu, lai terminoloģija atbilstu regulai par patēriņa preču 
drošumu; otrkārt, saturs neatbilst riska novērtējumam. Taču tā saturs neietver situācijas 
attiecībā uz nesaskaņotiem ražojumiem, uz kuriem neattiecas neviens noteikums, līdz ar to 
nepieciešams norādīt uz regulu par patēriņa preču drošumu vai to papildināt ar 6. pantā 
ietverto.
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Grozījums Nr. 288
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
13. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Atbilstība 2. punkta a), b) un 
c) apakšpunktā minētajiem kritērijiem rada 
pieņēmumu, ka ražojums pienācīgi 
aizsargā sabiedrības intereses, uz ko 
attiecas šie kritēriji. Tomēr tas neliedz 
tirgus uzraudzības iestādēm rīkoties 
saskaņā ar šo regulu, ja ir jauni 
pierādījumi, ka ražojums rada risku, 
neraugoties uz šādu atbilstību.

3. Atbilstība 2. punkta a), b) un 
c) apakšpunktā minētajiem kritērijiem rada 
pieņēmumu, ka ražojums pienācīgi 
aizsargā sabiedrības intereses, uz ko 
attiecas šie kritēriji.

Or. en

Pamatojums

Šā punkta a), b) un c) apakšpunktos ir minētas situācijas, kurās atbilstīgi Savienības tiesību 
aktiem var pieņemt, ka riska nav. Nav pamatoti, ka administratīva iestāde apšauba tiesību 
aktu atbilstību attiecībā uz juridisko noteiktību saimnieciskās darbības veicējiem.

Grozījums Nr. 289
Pablo Arias Echeverría

Regulas priekšlikums
13. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Atbilstība 2. punkta a), b) un 
c) apakšpunktā minētajiem kritērijiem rada 
pieņēmumu, ka ražojums pienācīgi 
aizsargā sabiedrības intereses, uz ko 
attiecas šie kritēriji. Tomēr tas neliedz 
tirgus uzraudzības iestādēm rīkoties 
saskaņā ar šo regulu, ja ir jauni 
pierādījumi, ka ražojums rada risku, 
neraugoties uz šādu atbilstību.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

 Or. es
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Grozījums Nr. 290
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Regulas priekšlikums
13. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Atbilstība 2. punkta a), b) un 
c) apakšpunktā minētajiem kritērijiem rada 
pieņēmumu, ka ražojums pienācīgi 
aizsargā sabiedrības intereses, uz ko 
attiecas šie kritēriji. Tomēr tas neliedz 
tirgus uzraudzības iestādēm rīkoties 
saskaņā ar šo regulu, ja ir jauni 
pierādījumi, ka ražojums rada risku, 
neraugoties uz šādu atbilstību.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. es

Grozījums Nr. 291
Heide Rühle

Regulas priekšlikums
13. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Atbilstība 2. punkta a), b) un 
c) apakšpunktā minētajiem kritērijiem rada 
pieņēmumu, ka ražojums pienācīgi 
aizsargā sabiedrības intereses, uz ko 
attiecas šie kritēriji. Tomēr tas neliedz 
tirgus uzraudzības iestādēm rīkoties 
saskaņā ar šo regulu, ja ir jauni 
pierādījumi, ka ražojums rada risku, 
neraugoties uz šādu atbilstību.

3. Atbilstība 2. punkta a), b) un 
c) apakšpunktā minētajiem kritērijiem rada 
pieņēmumu, ka ražojums pienācīgi 
aizsargā sabiedrības intereses, uz ko 
attiecas šie kritēriji. Tomēr tas neliedz 
tirgus uzraudzības iestādēm rīkoties 
saskaņā ar šo regulu, ja ir jauni 
pierādījumi, ka ražojums rada nopietnu 
risku, neraugoties uz šādu atbilstību vai 
atbilstību 2. punkta b) un c) apakšpunktos 
minētajiem kritērijiem. Šādā gadījumā 
tirgus uzraudzības iestādes parāda, ka šis 
ražojums rada nopietnu risku, un paziņo 
par savu lēmumu saskaņā ar 19. pantu.

Or. en
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Grozījums Nr. 292
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
13. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Atbilstība 2. punkta a), b) un 
c) apakšpunktā minētajiem kritērijiem rada 
pieņēmumu, ka ražojums pienācīgi 
aizsargā sabiedrības intereses, uz ko 
attiecas šie kritēriji. Tomēr tas neliedz 
tirgus uzraudzības iestādēm rīkoties 
saskaņā ar šo regulu, ja ir jauni 
pierādījumi, ka ražojums rada risku, 
neraugoties uz šādu atbilstību.

3. Atbilstība jebkuriem 2. punkta a), b) un 
c) apakšpunktā minētajiem kritērijiem rada 
pieņēmumu, ka ražojums pienācīgi 
aizsargā sabiedrības intereses, uz ko 
attiecas šie kritēriji. Tomēr tas neliedz 
tirgus uzraudzības iestādēm rīkoties 
saskaņā ar šo regulu, ja ir jauni 
pierādījumi, ka ražojums rada risku, 
neraugoties uz šādu atbilstību.

Or. en

Grozījums Nr. 293
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
13. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Tas ka ir iespējams panākt attiecīgo 
sabiedrības interešu aizsardzības augstāku 
līmeni vai tas ka ir pieejami citi ražojumi, 
kas rada mazāku risku, tomēr nevar būt 
iemesls uzskatīt, ka ražojums rada risku.

4. Tas, ka ir iespējams panākt attiecīgo 
sabiedrības interešu aizsardzības augstāku 
līmeni, vai tas, ka ir pieejami citi ražojumi, 
kas rada mazāku risku, tomēr nevar būt 
pietiekams iemesls uzskatīt, ka ražojums 
rada risku.

Or. de

Grozījums Nr. 294
Preslav Borissov

Regulas priekšlikums
13. pants – 4.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Saskaņā ar 28. pantu Komisija pati 
pēc savas iniciatīvas vai pēc tirgus 
uzraudzības iestādes pieprasījuma var 
lūgt Eiropas Savienības references 
laboratoriju veikt riska novērtējumu. Šāds 
novērtējums ir saistošs visām 
ieinteresētajām personām.

Or. en

Pamatojums

Priekšlikums izmantot Eiropas Savienības references laboratorijas, lai novērstu atšķirības 
dalībvalstu veiktajos riska novērtējumos, ļauj kompensēt to, ka nav neatkarīgas iestādes 
nepārtikas ražojumu jomā, vienlaikus nodrošinot vienotu riska novērtēšanu visā Eiropas 
Savienībā.

Grozījums Nr. 295
Wim van de Camp

Regulas priekšlikums
13. pants – 4.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.b Saskaņā ar 28. pantu Komisija pati 
pēc savas iniciatīvas vai pēc uzraudzības 
iestādes pieprasījuma var lūgt Eiropas 
Savienības references laboratorijai veikt
riska novērtējumu. Šāds novērtējums ir 
saistošs visām ieinteresētajām personām.

Or. en

Pamatojums

Priekšlikums izmantot Eiropas Savienības references laboratorijas, lai novērstu atšķirības 
dalībvalstu veiktajos riska novērtējumos, ļauj kompensēt to, ka nav neatkarīgas iestādes 
nepārtikas ražojumu jomā, vienlaikus nodrošinot vienotu riska novērtēšanu visā Eiropas 
Savienības teritorijā.
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Grozījums Nr. 296
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
13. pants – 4.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.c Saskaņā ar 28. pantu Komisija pati 
pēc savas iniciatīvas vai pēc uzraudzības 
iestādes pieprasījuma var lūgt Eiropas 
Savienības references laboratorijai veikt 
riska novērtējumu. Šāds novērtējums ir 
saistošs visām ieinteresētajām personām.

Or. en

Pamatojums

Priekšlikums izmantot Eiropas Savienības references laboratorijas, lai novērstu atšķirības 
dalībvalstu veiktajos riska novērtējumos, ļauj kompensēt to, ka nav neatkarīgas iestādes 
nepārtikas ražojumu jomā, vienlaikus nodrošinot vienotu riska novērtēšanu visā Eiropas 
Savienības teritorijā.

Grozījums Nr. 297
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
13. pants – 4.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.d Gadījumos, kad dalībvalstu riska 
novērtēšanas prakse atšķiras, kā rezultātā 
atšķirīgi tiek interpretēta nepieciešamība 
veikt pasākumus attiecībā uz līdzīgiem 
ražojumiem, Komisija sniedz norādes par 
atbilstīgām riska novērtēšanas praksēm. 
Komisijai palīdz zinātniskās komitejas, 
kas izveidotas saskaņā ar Komisijas 
Lēmumu 2004/210/EK, un tiek ņemti vērā 
visi pieejamie zinātniskie un tehniskie 
pierādījumi, kas saistīti ar attiecīgajiem 
riskiem.

Or. en
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Pamatojums

Būtu jānosaka procedūra tiem gadījumiem, kad atšķiras to riska novērtējumu rezultāti, kurus 
veikušas dažādas dalībvalstis.

Grozījums Nr. 298
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
13. pants – 4.e punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.e Pēc tirgus uzraudzības iestādes 
pieprasījuma vai pēc pašas iniciatīvas 
Komisija var likt veikt references 
laboratoriju riska novērtējumus saskaņā 
ar 28. pantu. Šie riska novērtējumi ir 
saistoši visiem saimnieciskās darbības 
veicējiem.

Or. de

Grozījums Nr. 299
Norica Nicolai

Regulas priekšlikums
14. pants – 3. punkts – 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ražojuma, kuram jāatbilst Savienības 
saskaņošanas tiesību aktiem, kad tas ir 
laists brīvā apgrozībā, formāla neatbilstība 
minētajiem tiesību aktiem dod dalībvalstu 
iestādēm pietiekamu pamatu uzskatīt, ka 
ražojums var radīt risku, jebkurā no 
šādiem gadījumiem:

Ražojuma, kuram jāatbilst Savienības 
saskaņošanas tiesību aktiem, kad tas ir 
laists brīvā apgrozībā, formāla neatbilstība 
minētajiem tiesību aktiem dod dalībvalstu 
iestādēm pietiekamu pamatu apturēt 
ražojuma laišanu apgrozībā, jebkurā no 
šādiem gadījumiem:

Or. en

Pamatojums

Formāla neatbilstība automātiski nenozīmē, ka attiecīgais ražojums rada risku. Tomēr šādai 
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neatbilstībai būtu jābūt pietiekamam pamatam, lai apturētu ražojuma laišanu apgrozībā, un 
būtu jāpieprasa, lai saimnieciskās darbības veicējs novērš formālo neatbilstību. Pēc tās 
novēršanas ražojumus saskaņā ar tirgus uzraudzības iestāžu lēmumu var laist apgrozībā, kā 
paredzēts 15. pantā.

Grozījums Nr. 300
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Regulas priekšlikums
14. pants – 3. punkts – 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Ražojuma, kuram jāatbilst Savienības 
saskaņošanas tiesību aktiem, kad tas ir 
laists brīvā apgrozībā, formāla neatbilstība
minētajiem tiesību aktiem dod dalībvalstu 
iestādēm pietiekamu pamatu uzskatīt, ka 
ražojums var radīt risku, jebkurā no šādiem 
gadījumiem:

Ražojuma, kuram jāatbilst Savienības 
saskaņošanas tiesību aktiem, kad tas ir 
laists brīvā apgrozībā, formāla neatbilstība 
minētajiem tiesību aktiem var dot
dalībvalstu iestādēm pietiekamu pamatu 
uzskatīt, ka ražojums var radīt risku, 
jebkurā no šādiem gadījumiem:

Or. de

Pamatojums

Noteikt, vai ražojums ietver risku, ir tirgus uzraudzības iestāžu kompetencē.

Grozījums Nr. 301
Pablo Arias Echeverría

Regulas priekšlikums
14. pants – 3. punkts – 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ražojuma, kuram jāatbilst Savienības 
saskaņošanas tiesību aktiem, kad tas ir 
laists brīvā apgrozībā, formāla neatbilstība 
minētajiem tiesību aktiem dod dalībvalstu 
iestādēm pietiekamu pamatu uzskatīt, ka 
ražojums var radīt risku, jebkurā no šādiem 
gadījumiem:

Ražojuma, kuram jāatbilst Savienības 
tiesību aktiem, kad tas ir laists brīvā 
apgrozībā, formāla neatbilstība minētajiem 
tiesību aktiem dod dalībvalstu iestādēm 
pietiekamu pamatu uzskatīt, ka ražojums 
var radīt risku, jebkurā no šādiem 
gadījumiem:

Or. es
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Pamatojums

Regulā par patēriņa preču drošumu formālās prasības nesaskaņotiem ražojumiem ir līdzīgas 
saskaņoto ražojumu prasībām: importētājs ir jāidentificē, jāiesniedz tehniskā dokumentācija, 
jāpierāda ražotāja identifikācija un tām jāpievieno attiecīgas instrukcijas un brīdinājumi. 
Kādu no šīm prasībām neizpilde ir formāla neatbilstība, kuru ierosinām skatīt tāpat kā 
saskaņoto ražojumu gadījumā.

Grozījums Nr. 302
Constance Le Grip

Regulas priekšlikums
14. pants – 3. punkts – 2. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) uz ražojuma vai jebkura šī ražojuma 
noformējuma bez atļaujas tiek izmantota 
preču zīme, kas ir vienāda vai līdzīga 
preču zīmei, kura reģistrēta šim 
ražojumam, tādējādi neļaujot garantēt tās 
autentiskumu vai izcelsmi;

Or. fr

Grozījums Nr. 303
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
14. pants – 3. punkts – 2. daļa – bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) uz ražojuma vai jebkura šī ražojuma 
noformējuma bez atļaujas tiek izmantota 
preču zīme, kas ir vienāda vai līdzīga 
preču zīmei, kas reģistrēta šim 
ražojumam, tādējādi neļaujot garantēt tā 
autentiskumu vai izcelsmi;

Or. en

Grozījums Nr. 304
Jürgen Creutzmann
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Regulas priekšlikums
14. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ja ražojumus nav paredzēts laist tirgū 
tajā dalībvalstī, kurā tie ir laisti brīvā 
apgrozībā, valoda, kurā ir sniegta 
informācija, kas izklāstīta 3. punkta a), b) 
un c) apakšpunktos, nedod pietiekamu 
pamatu iestādēm, kas atbildīgas par ārējo 
robežu kontroli, uzskatīt, ka attiecīgais 
ražojums varētu radīt risku.

Or. en

Pamatojums

Nelieli priekšmeti (piem., kosmētikas preces) bieži tiek atkārtoti marķēti pēc to laišanas brīvā 
apgrozībā un pirms to laišanas tirgū. Dažkārt muitas iestādes ir kļūdaini apturējušas šādu 
ražojumu laišanu apritē, jo tie nav bijuši marķēti attiecīgajās valsts valodās. Šis pārpratums 
būtu jānovērš. Tomēr importētājiem un izplatītājiem joprojām būs jāpārbauda, vai 
instrukcijas un drošības informācija ir tās dalībvalsts valodā, kurā tie dara ražojumus 
pieejamus.

Grozījums Nr. 305
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
14. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Koriģējošajiem pasākumiem, ko veic 
tirgus uzraudzības iestādes, jābūt 
samērīgiem ar to, cik nopietna ir 
neatbilstība.

Or. en

Grozījums Nr. 306
Pablo Arias Echeverría
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Regulas priekšlikums
14. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja ražojumi ir ātrbojīgi, iestādes, kuras 
atbild par kontroli uz ārējās robežas, 
iespējami cenšas nodrošināt, lai jebkuras 
prasības, ko tās varētu izvirzīt attiecībā uz 
ražojumu uzglabāšanu vai pārvadājumam 
izmantoto transportlīdzekļu novietošanu 
stāvvietā, nebūtu nesaderīgas ar šo 
ražojumu saglabāšanu.

5. Ja ražojumi ir ātrbojīgi, iestādes, kuras 
atbild par kontroli uz ārējās robežas, 
iespējami veicina, lai jebkuras prasības, ko 
tās varētu izvirzīt attiecībā uz ražojumu 
uzglabāšanu vai pārvadājumam izmantoto 
transportlīdzekļu novietošanu stāvvietā, 
nebūtu nesaderīgas ar šo ražojumu 
saglabāšanu

Or. es

Pamatojums

Muitas teritorijā pastāv iespēja saimnieciskās darbības veicējiem par saviem līdzekļiem 
nodrošināt, lai ātrbojīgas preces tiktu pareizi uzglabātas un saglabātas īpašās tam paredzētās 
vietās. Iestādes, kuras atbild par kontroli uz ārējās robežas, var to atvieglot, bet ne to 
nodrošināt.

Grozījums Nr. 307
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja tirgus uzraudzības iestādes secina, ka 
ražojums, kura laišana brīvā apgrozībā 
apturēta formālas neatbilstības dēļ saskaņā 
ar 14. panta 3. punkta otro daļu, faktiski 
nerada risku, saimnieciskās darbības 
veicējam pirms ražojuma laišanas brīvā 
apgrozībā tomēr jānovērš formālā 
neatbilstība.

2. Ja tirgus uzraudzības iestādes secina, ka 
ražojums, kura laišana brīvā apgrozībā 
apturēta formālas neatbilstības dēļ saskaņā 
ar 14. panta 3. punkta otro daļu, faktiski 
nerada risku, tirdzniecības uzraudzības 
iestādei pirms ražojuma laišanas brīvā 
apgrozībā saskaņā ar proporcionalitātes 
principu jāveic pasākumi, lai uzsāktu 
kriminālprocesu par neatbilstību.

Or. de

Pamatojums

Tirgus uzraudzības iestādes jāpilnvaro piemērot sodu par nelieliem pārkāpumiem.
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Grozījums Nr. 308
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Tāda atbilstība jebkādu Savienības 
saskaņošanas tiesību aktu prasībām, ko 
piemēro ražojumam, kad to laiž brīvā 
apgrozībā, un kas attiecas uz izskatāmo 
iespējamo risku, kurā pilnībā ņemti vērā 
testēšanas ziņojumi vai sertifikāti, kas 
apliecina atbilstību un ko izsniegusi 
atbilstības novērtēšanas struktūra, rada 
tirgus uzraudzības iestāžu pieņēmumu, ka 
ražojums nerada risku. Tomēr tas neliedz 
minētajām iestādēm dot norādījumu 
iestādēm, kuras atbild par kontroli uz 
ārējās robežas, nelaist ražojumu brīvā 
apgrozībā, ja ir pierādījumi, ka ražojums 
faktiski rada risku, neraugoties uz šādu 
atbilstību.

3. Tāda atbilstība jebkādu Savienības 
saskaņošanas tiesību aktu prasībām, ko 
piemēro ražojumam, kad to laiž brīvā 
apgrozībā, un kas attiecas uz izskatāmo 
iespējamo risku, kurā pilnībā ņemti vērā 
testēšanas ziņojumi vai sertifikāti, kas 
apliecina atbilstību un ko izsniegusi 
atbilstības novērtēšanas struktūra, rada 
tirgus uzraudzības iestāžu pieņēmumu, ka 
ražojums nerada risku.

Or. en

Pamatojums

Nav atbilstīgi, ka par robežu kontroli atbildīgās iestādes var apgāzt pieņēmumu, ka ražojums 
nerada risku, jo īpaši tāpēc, ka nav skaidrs, kādos apstākļos tas varētu tikt darīts. Šāds 
nosacījums varētu radīt juridisku nenoteiktību un izraisīt ļaunprātīgu izmantošanu.

Grozījums Nr. 309
Pablo Arias Echeverría

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Tāda atbilstība jebkādu Savienības 
saskaņošanas tiesību aktu prasībām, ko 
piemēro ražojumam, kad to laiž brīvā 

3. Tāda atbilstība jebkādu Savienības 
saskaņošanas tiesību aktu prasībām, ko 
piemēro ražojumam, kad to laiž brīvā 
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apgrozībā, un kas attiecas uz izskatāmo 
iespējamo risku, kurā pilnībā ņemti vērā 
testēšanas ziņojumi vai sertifikāti, kas 
apliecina atbilstību un ko izsniegusi 
atbilstības novērtēšanas struktūra, rada 
tirgus uzraudzības iestāžu pieņēmumu, ka 
ražojums nerada risku. Tomēr tas neliedz 
minētajām iestādēm dot norādījumu 
iestādēm, kuras atbild par kontroli uz ārējās 
robežas, nelaist ražojumu brīvā apgrozībā, 
ja ir pierādījumi, ka ražojums faktiski rada 
risku, neraugoties uz šādu atbilstību.

apgrozībā, un kas attiecas uz izskatāmo 
iespējamo risku, kurā ņemti vērā testēšanas 
ziņojumi vai sertifikāti, kas apliecina 
atbilstību un ko izsniegusi atbilstības 
novērtēšanas struktūra, rada tirgus 
uzraudzības iestāžu pieņēmumu, ka 
ražojums nerada risku. Tomēr tas neliedz 
minētajām iestādēm dot norādījumu 
iestādēm, kuras atbild par kontroli uz ārējās 
robežas, nelaist ražojumu brīvā apgrozībā, 
ja ir pierādījumi, ka ražojums faktiski rada 
risku, neraugoties uz šādu atbilstību.

Or. es

Pamatojums

Vārds „pilnībā” nozīmē „pavisam” vai „pilnīgi”, un šajā ziņā var maldināt. Uzskata, ka 
teksts būs saprotamāks, ja to svītros, jo jebkurā gadījumā tiek ņemti vērā visi ziņojumi vai 
sertifikāti, nevis tikai to daļa.

Grozījums Nr. 310
Wim van de Camp

Regulas priekšlikums
16. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Tirgus uzraudzības iestādes var iekasēt 
maksas, kas pilnībā vai daļēji sedz to 
darbības izmaksas, tostarp riska 
novērtēšanai veikto testu izmaksas, ja tās 
veic pasākumus saskaņā ar 1. punktu.

6. Tirgus uzraudzības iestādes pieprasa
apakšuzņēmējiem tieši iekasēt maksas par 
to pakalpojumiem attiecīgajam 
saimnieciskās darbības veicējam, ja vien 
tirgus uzraudzības iestāde neuzskata, ka 
šis pasākums ir nesamērīgs, ja tās veic 
pasākumus saskaņā ar 1. punktu. Tirgus 
uzraudzības iestādes var iekasēt maksas, 
kas pilnībā vai daļēji sedz to darbības 
izmaksas, tostarp riska novērtēšanai veikto 
testu izmaksas un veiktā darba izmaksas.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar šā regulas priekšlikuma 10. pantu tirgus uzraudzības iestādes var iekasēt no 
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attiecīgā saimnieciskās darbības veicēja izmaksas par ražojuma, kas rada risku, iznīcināšanu 
vai citādi padarīšanu neizmantojamu. Lai gan ražojuma iznīcināšana ir dārga, dārgi ir arī 
laboratorijā veiktie testi, kā Komisija to ir uzsvērusi savā daudzgadu rīcības plānā. Tādējādi 
prasība, lai saimnieciskās darbības veicējs, kurš laiž tirgū nedrošu ražojumu, segtu šādu testu 
izmaksas, atbilst 10. pantam.

Grozījums Nr. 311
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
16. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Tirgus uzraudzības iestādes var iekasēt 
maksas, kas pilnībā vai daļēji sedz to 
darbības izmaksas, tostarp riska 
novērtēšanai veikto testu izmaksas, ja tās 
veic pasākumus saskaņā ar 1. punktu.

6. Tirgus uzraudzības iestādes pieprasa
apakšuzņēmējiem tieši iekasēt maksas par 
to pakalpojumiem attiecīgajam 
saimnieciskās darbības veicējam, ja vien 
tirgus uzraudzības iestāde neuzskata, ka 
šis pasākums ir nesamērīgs, ja tās veic 
pasākumus saskaņā ar 1. punktu. Tirgus 
uzraudzības iestādes var iekasēt maksas, 
kas pilnībā vai daļēji sedz to darbības 
izmaksas, tostarp riska novērtēšanai veikto 
testu izmaksas un veiktā darba izmaksas.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar šā regulas priekšlikuma 10. pantu tirgus uzraudzības iestādes var iekasēt no 
attiecīgā saimnieciskās darbības veicēja izmaksas par ražojuma, kas rada risku, iznīcināšanu 
vai citādi padarīšanu neizmantojamu. Lai gan ražojuma iznīcināšana ir dārga, dārgi ir arī 
laboratorijā veiktie testi, kā Komisija to ir uzsvērusi savā daudzgadu rīcības plānā. Tādējādi 
prasība, lai saimnieciskās darbības veicējs, kurš laiž tirgū nedrošu ražojumu, segtu šādu testu 
izmaksas, atbilst 10. pantam.

Grozījums Nr. 312
Heide Rühle

Regulas priekšlikums
16. pants – 6. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Tirgus uzraudzības iestādes var iekasēt
maksas, kas pilnībā vai daļēji sedz to 
darbības izmaksas, tostarp riska 
novērtēšanai veikto testu izmaksas, ja tās 
veic pasākumus saskaņā ar 1. punktu.

6. Tirgus uzraudzības iestādes iekasē
maksas no saimnieciskās darbības 
veicējiem, kuri deklarējuši neatbilstīgus 
ražojumus un ražojumus, kas rada risku 
attiecībā uz brīvu apgrozību, kas pilnībā 
vai daļēji sedz to darbības izmaksas, 
tostarp riska novērtēšanai veikto testu 
izmaksas, ja tās veic pasākumus saskaņā ar 
1. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 313
Franz Obermayr

Regulas priekšlikums
16. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Tirgus uzraudzības iestādes var iekasēt 
maksas, kas pilnībā vai daļēji sedz to 
darbības izmaksas, tostarp riska 
novērtēšanai veikto testu izmaksas, ja tās 
veic pasākumus saskaņā ar 1. punktu.

6. Tirgus uzraudzības iestādes var iekasēt 
maksas, kas pilnībā vai daļēji sedz to 
darbības izmaksas, tostarp riska 
novērtēšanai veikto testu izmaksas, ja tās 
veic pasākumus saskaņā ar 1. punktu. 
Maksas, kas pilnībā vai daļēji sedz to 
darbības izmaksas, var iekasēt arī tirgus 
uzraudzības iestādes nolīgtie 
apakšuzņēmumi, kas nodarbojas ar 
ražojumu iznīcināšanu vai testēšanu. 
Maksa pārbaudāmajam uzņēmumam vai 
importētājam tiek norādīta tieši rēķinā.

Or. de

Grozījums Nr. 314
Ashley Fox

Regulas priekšlikums
17. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 17. pants svītrots
Ievešana personiskai lietošanai
1. Ja ražojumu Savienībā ieved fiziska 
persona un tas ir šīs personas faktiskā 
valdījumā un ja pamatoti var pieņemt, ka 
ražojumu paredzēts izmantot minētās 
personas personiskām vajadzībām, 
izlaišanu neaptur saskaņā ar 14. panta 
3. punktu, izņemot gadījumus, kad 
ražojuma izmantošana var apdraudēt 
personu, dzīvnieku vai augu veselību un 
dzīvību.
2. Uzskata, ka ražojumu paredzēts 
izmantot tās fiziskās personas 
personiskām vajadzībām, kura ražojumu 
ieved Savienībā, ja šādai ievešanai ir 
gadījuma raksturs un ja ražojumu 
paredzējusi izmantot vienīgi attiecīgā 
persona vai tās ģimene, un ja ražojuma 
veids vai daudzums nenorāda uz kādu 
komerciālu nolūku.

Or. en

Grozījums Nr. 315
Pablo Arias Echeverría

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Sešdesmit dienu laikā pēc tam, kad 
Komisija saskaņā ar 20. panta 4. punktu 
paziņojusi dalībvalstīm par jebkādu 
sākotnējās paziņotājas dalībvalsts 
atteikumu laist ražojumu brīvā apgrozībā, 
dalībvalsts var iebilst pret šādu atteikumu, 
ja tas skar ražojumu, uz ko attiecas 
Savienības saskaņošanas tiesību akti. 
Dalībvalsts izklāsta iebildumu 
pamatojumu, norāda visas atšķirības savā 

1. Piecpadsmit dienu laikā pēc tam, kad 
Komisija saskaņā ar 20. panta 4. punktu 
paziņojusi dalībvalstīm par jebkādu 
sākotnējās paziņotājas dalībvalsts 
atteikumu laist ražojumu brīvā apgrozībā, 
dalībvalsts var iebilst pret šādu atteikumu, 
ja tas skar ražojumu, uz ko attiecas 
Savienības saskaņošanas tiesību akti. 
Dalībvalsts izklāsta iebildumu 
pamatojumu, norāda visas atšķirības savā 
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novērtējumā par ražojuma radīto risku un 
min visus īpašos apstākļus un jebkādu 
papildu informāciju, kas attiecas uz 
konkrēto ražojumu.

novērtējumā par ražojuma radīto risku un 
min visus īpašos apstākļus un jebkādu 
papildu informāciju, kas attiecas uz 
konkrēto ražojumu.

Or. es

Pamatojums

Sešdesmit dienu periods, lai iebilstu pret pieņemtu pasākumu, ir pārāk ilgs laiks un skar 
pašus saimnieciskās darbības veicējus. Šajā periodā, pieskaitot tam laiku, kas Komisijai 
nepieciešams jautājuma atrisināšanai, uzraudzības iestādes kā piesardzības pasākumu jau 
būtu varējušas pieņemt pasākumus, lai ierobežotu ražojuma pieejamību tirgū, vai būtu 
noraidījušas importu un nosūtījušas preci uz tās izcelsmes valsti. Pietiek ar paziņotājas 
dalībvalsts sniegto informāciju un paziņojumu — testēšanas pārskatu, pasākuma pamatojumu 
un riska novērtējumu —, lai īsā periodā noteiktu, vai pasākums ir atbilstošs vai ne, un nav 
nepieciešams gaidīt 60 dienas.

Grozījums Nr. 316
Pablo Arias Echeverría

Regulas priekšlikums
18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja kāda dalībvalsts pauž iebildumus 
saskaņā ar 1. punktu vai ja Komisija 
uzskata, ka atteikums, iespējams, ir 
pretrunā Savienības tiesību aktiem, 
Komisija nekavējoties uzsāk apspriešanos 
ar attiecīgo saimnieciskās darbības veicēju 
vai attiecīgajiem saimnieciskās darbības 
veicējiem un izvērtē atteikumu, ņemot 
vērā visus pieejamos zinātniskos vai 
tehniskos pierādījumus.

3. Ja kāda dalībvalsts pauž iebildumus 
saskaņā ar 1. punktu vai ja Komisija 
uzskata, ka atteikums, iespējams, ir 
pretrunā Savienības tiesību aktiem, 
Komisija nekavējoties uzsāk apspriešanos 
ar dalībvalsti, attiecīgo saimnieciskās 
darbības veicēju vai attiecīgajiem 
saimnieciskās darbības veicējiem un ne 
vēlāk kā 60 dienu laikā izvērtē valstu 
pasākumus, ņemot vērā visus pieejamos 
zinātniskos vai tehniskos pierādījumus.

Or. es

Pamatojums

Lai novērstu šādus kaitējumus saimnieciskās darbības veicējiem, iesaka noteikt divus 
periodus: 15 dienu periodu, lai iesniegtu iebildumus, un saglabāt 60 dienu periodu, lai 
Komisija tos izvērtē. Konsultēšanās ar dalībvalsti, kura sniegusi paziņojumu, ir būtiska, jo tai 
ir visi pierādījumi, kāpēc tiek veikts šis pasākums.
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Grozījums Nr. 317
Pablo Arias Echeverría

Regulas priekšlikums
18. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ja 15 dienu laikā Komisija vai 
dalībvalsts pauž iebildumus saskaņā ar 
1. punktu, Komisija par to paziņo visām 
dalībvalstīm RAPEX kontaktpunktos.

Or. es

Pamatojums

Tirgus uzraudzības iestādēm ir jāzina, vai ir apstrīdēts kāds no veiktajiem pasākumiem 
attiecībā uz iespējami nedrošu ražojumu, par ko paziņots RAPEX sistēmā.

Grozījums Nr. 318
Heide Rühle

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija uztur ātrās ziņošanas sistēmu 
(RAPEX). Dalībvalstis izmanto RAPEX, 
lai apmainītos ar informāciju par 
ražojumiem, kas rada risku, saskaņā ar šo 
regulu.

1. Komisija uztur ātrās ziņošanas sistēmu 
(RAPEX). Dalībvalstis izmanto RAPEX, 
lai apmainītos ar informāciju par 
ražojumiem, kas rada nopietnu risku 
patērētāju veselībai un drošībai, saskaņā 
ar šo regulu.

Or. en

Grozījums Nr. 319
Ashley Fox

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

1. Komisija uztur ātrās ziņošanas sistēmu 
(RAPEX). Dalībvalstis izmanto RAPEX, 
lai apmainītos ar informāciju par 
ražojumiem, kas rada risku, saskaņā ar šo 
regulu.

1. Komisija uztur ātrās ziņošanas sistēmu 
(RAPEX). Dalībvalstis izmanto RAPEX, 
lai apmainītos ar informāciju par 
ražojumiem, kas rada nopietnu risku, 
saskaņā ar šo regulu.

Or. en

Grozījums Nr. 320
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija uztur ātrās ziņošanas sistēmu 
(RAPEX). Dalībvalstis izmanto RAPEX, 
lai apmainītos ar informāciju par 
ražojumiem, kas rada risku, saskaņā ar šo 
regulu.

1. Komisija uztur ātrās ziņošanas sistēmu 
(RAPEX). Dalībvalstis izmanto RAPEX, 
lai apmainītos ar informāciju par 
ražojumiem, kas rada nopietnu risku, 
saskaņā ar šo regulu.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu RAPEX efektivitāti, tās darbības jomā būtu jāietver ražojumi, kas rada 
nopietnu risku, savukārt attiecībā uz pārējiem ražojumiem būtu jāizmanto ICSMS. Tas 
palīdzētu dalībvalstīm efektīvāk reaģēt uz paziņojumiem, nodalot atšķirību starp bīstamiem 
ražojumiem un ražojumiem, kas vienkārši ir neatbilstīgi vai rada ierobežotu risku, un tādējādi 
attiecībā uz tiem nav jāveic steidzama rīcība, lai aizsargātu patērētāju drošību. Pašreizējais 
nosacījums varētu uzkraut pārmērīgu slogu RAPEX un apdraudēt tās efektivitāti.

Grozījums Nr. 321
Anja Weisgerber, Markus Ferber

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

1. Komisija uztur ātrās ziņošanas sistēmu 
(RAPEX). Dalībvalstis izmanto RAPEX, 
lai apmainītos ar informāciju par 
ražojumiem, kas rada risku, saskaņā ar šo 
regulu.

1. Komisija uztur ātrās ziņošanas sistēmu 
(RAPEX). Dalībvalstis izmanto RAPEX, 
lai apmainītos ar informāciju par 
ražojumiem, kas rada ievērojamu risku, 
saskaņā ar šo regulu.

Or. de

Pamatojums

RAPEX sistēma jāizmanto tikai tad, ja attiecīgais ražojums rada nopietnu risku. Visos citos 
gadījumos datu plūsmas apturēšanai jāizmanto ICSMS sistēma. Pārmērīgs ziņojumu 
daudzums RAPEX sistēmā var radīt maldinošu iespaidu, ka Eiropā ražo ārkārtīgi daudz 
ražojumu ar defektiem. Tas varētu kaitēt Eiropas uzņēmumu reputācijai.

Grozījums Nr. 322
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
19. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalība sistēmā RAPEX ir atvērta 
pieteikuma iesniedzējām valstīm, trešām 
valstīm un starptautiskām organizācijām to 
nolīgumu satvarā, kuri ir noslēgti starp 
Savienību un šīm valstīm vai 
organizācijām, un saskaņā ar šiem 
nolīgumiem. Visos šādos nolīgumos ievēro 
savstarpīguma principu, un tajos iekļauj 
konfidencialitātes noteikumus, kas atbilst 
Savienībā piemērojamiem noteikumiem.

4. Dalība sistēmā RAPEX ir atvērta 
pieteikuma iesniedzējām valstīm, trešām 
valstīm un starptautiskām organizācijām to 
nolīgumu satvarā, kuri ir noslēgti starp 
Savienību un šīm valstīm vai 
organizācijām, un saskaņā ar šiem 
nolīgumiem. Visos šādos nolīgumos ievēro 
savstarpīguma principu, un tajos iekļauj 
konfidencialitātes un personas datu 
aizsardzības noteikumus, kas atbilst 
Savienībā piemērojamiem noteikumiem.

Or. de

Grozījums Nr. 323
Sirpa Pietikäinen
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Regulas priekšlikums
19. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalība sistēmā RAPEX ir atvērta 
pieteikuma iesniedzējām valstīm, trešām 
valstīm un starptautiskām organizācijām to 
nolīgumu satvarā, kuri ir noslēgti starp 
Savienību un šīm valstīm vai 
organizācijām, un saskaņā ar šiem 
nolīgumiem. Visos šādos nolīgumos ievēro 
savstarpīguma principu, un tajos iekļauj 
konfidencialitātes noteikumus, kas atbilst 
Savienībā piemērojamiem noteikumiem.

4. Dalība sistēmā RAPEX ir atvērta 
pieteikuma iesniedzējām valstīm, trešām 
valstīm un starptautiskām organizācijām to 
nolīgumu satvarā, kuri ir noslēgti starp 
Savienību un šīm valstīm vai 
organizācijām, un saskaņā ar šiem 
nolīgumiem. Visos šādos nolīgumos ievēro 
savstarpīguma principu, un tajos iekļauj 
konfidencialitātes noteikumus, kas atbilst 
Savienībā piemērojamiem noteikumiem, 
kā arī īpašiem nosacījumiem par personas 
datu aizsardzību, kā prasīts 
Direktīvas 95/46/EK 25. pantā un Regulas 
(EK) Nr. 45/2001 9. pantā.

Or. en

Pamatojums

Papildus vispārīgajiem nosacījumiem par konfidencialitāti ir jāievēro arī konkrēti nosacījumi 
attiecībā uz personas datu aizsardzību.

Grozījums Nr. 324
Christel Schaldemose

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Komisija reizi nedēļā publicē pārskatu 
par ražojumiem, kas rada nopietnu risku, 
par kuriem ir ziņojušas valstu iestādes. 
Šajā iknedēļas ziņojumā ietver 
pasākumus, ko veikušas valstu iestādes, 
kā arī tos pasākumus, kurus brīvprātīgi ir 
veikuši saimnieciskās darbības veicēji.

Or. en
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Grozījums Nr. 325
Heide Rühle

Regulas priekšlikums
20. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Paziņošana sistēmā RAPEX par 
ražojumiem, kas rada risku

Paziņošana sistēmā RAPEX par 
ražojumiem, kas rada nopietnu risku

Or. en

Grozījums Nr. 326
Ashley Fox

Regulas priekšlikums
20. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Paziņošana sistēmā RAPEX par 
ražojumiem, kas rada risku

Paziņošana sistēmā RAPEX par 
ražojumiem, kas rada nopietnu risku

Or. en

Grozījums Nr. 327
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
20. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Paziņošana sistēmā RAPEX par 
ražojumiem, kas rada risku

Paziņošana sistēmā RAPEX par 
ražojumiem, kas rada nopietnu risku

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu RAPEX efektivitāti, tās darbības jomā būtu jāietver ražojumi, kas rada 
nopietnu risku, savukārt attiecībā uz pārējiem ražojumiem būtu jāizmanto ICSMS. Tas 
palīdzētu dalībvalstīm efektīvāk reaģēt uz paziņojumiem, nodalot atšķirību starp bīstamiem 
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ražojumiem un ražojumiem, kas vienkārši ir neatbilstīgi vai rada ierobežotu risku, un tādējādi 
attiecībā uz tiem nav jāveic steidzama rīcība, lai aizsargātu patērētāju drošību. Pašreizējais 
nosacījums varētu uzkraut pārmērīgu slogu RAPEX un apdraudēt tās efektivitāti.

Grozījums Nr. 328
Heide Rühle

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) jebkurš koriģējošs pasākums, ko 
saimnieciskās darbības veicēji veikuši 
saskaņā ar 9. panta 3. punktu;

a) jebkurš koriģējošs pasākums, ko 
saimnieciskās darbības veicēji veikuši;

Or. en

Grozījums Nr. 329
Norica Nicolai

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) jebkurš koriģējošs pasākums, ko 
saimnieciskās darbības veicēji veikuši 
saskaņā ar 9. panta 3. punktu;

a) jebkurš koriģējošs pasākums, ko 
saimnieciskās darbības veicēji veikuši 
saskaņā ar 9. panta 4. punkta c) un 
d) apakšpunktu;

Or. en

Pamatojums

Grozījumā ir ierobežota RAPEX izmantošana, lietojot to tikai tajos gadījumos, kad ražojumi 
rada nopietnu risku.

Grozījums Nr. 330
Pablo Arias Echeverría

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. punkts – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) pieņemtie pasākumi formālas 
neatbilstības, kas vēl nav novērsta, 
gadījumā, kura varētu radīt nopietnu 
risku (9. panta 2. punkts);

Or. es

Pamatojums

RAPEX mērķis ir novērst riskus, un tādēļ tajā ietver pieņemtos pasākumus par ražojumiem, 
kuri varētu radīt risku. Uzskata, ka šajā paziņojumu sistēmā trūkst tie pasākumi, kurus veic 
saimnieciskās darbības veicēji attiecībā uz bīstamiem ražojumiem, kas jau atrodas tirgū. 
Produktu vispārējās drošības direktīvā (PVDD) prasīts par to paziņot RAPEX sistēmā, tāpēc 
nav saprotams, kāpēc tas nav iekļauts. Šādā veidā tas tiks publicēts tīmeklī, un patērētāji un 
ikviena ieinteresētā persona ar to varēs iepazīties. Tādēļ ir nepieciešams paziņot par 
pieņemtajiem pasākumiem formālas neatbilstības gadījumos, kas varētu radīt nopietnu risku 
(drošības paziņojumu, bīstamības piktogrammas, lietošanas instrukciju u. c. trūkums), kad 
saimnieciskās darbības veicējs nevēlas novērst neatbilstību.

Grozījums Nr. 331
Pablo Arias Echeverría

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. punkts – 1. daļa – bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) pasākumi, par kuriem saimnieciskās 
darbības veicēji paziņo tirgus uzraudzības 
iestādēm saskaņā ar regulas par patēriņa 
preču drošumu (RPPD) 8. panta 9. 
punktu, 10. panta 7. punktu un 11. panta 
5. punktu;

Or. es

Grozījums Nr. 332
Heide Rühle

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. punkts – 1. daļa – ca apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) argumenti, kurus iesniedzis attiecīgais 
saimnieciskās darbības veicējs;

Or. en

Grozījums Nr. 333
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmo daļu nepiemēro, ja RAPEX 
kontaktpunktam ir pamats uzskatīt, ka 
ražojuma radītā riska ietekme 
nepārsniedz attiecīgās dalībvalsts 
teritoriju.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 334
Ashley Fox

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmo daļu nepiemēro, ja RAPEX 
kontaktpunktam ir pamats uzskatīt, ka 
ražojuma radītā riska ietekme nepārsniedz 
attiecīgās dalībvalsts teritoriju.

Pirmo daļu nepiemēro, ja RAPEX 
kontaktpunktam ir pamats uzskatīt, ka 
ražojuma radītā nopietnā riska ietekme 
nepārsniedz attiecīgās dalībvalsts teritoriju.

Or. en

Grozījums Nr. 335
Pablo Arias Echeverría
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Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) riska veids un līmenis, ietverot riska 
novērtēšanas rezultātu kopsavilkumu;

a) ražojuma identifikācijai vajadzīgie dati;

Or. es

Pamatojums

Šī punkta a) apakšpunktā nepieciešams paredzēt ražojumam piemērojamos noteikumus, kas 
ietver drošuma novērtējumu un riska novērtējumu.

Grozījums Nr. 336
Pablo Arias Echeverría

Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) jebkāda veida neatbilstība Savienības 
saskaņošanas tiesību aktiem;

b) riska veids un līmenis, ietverot drošības 
novērtēšanas un riska novērtēšanas 
rezultātu kopsavilkumu;

Or. es

Pamatojums

Šī punkta b) apakšpunktā nav skaidrs, ka jānorāda nesaskaņotu ražojumu neatbilstības, par 
kurām jāpaziņo RAPEX sistēmā. Tādēļ tiek ieteikts runāt vispārīgi par Savienības tiesību 
aktiem.

Grozījums Nr. 337
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) ražojuma identifikācijai vajadzīgie dati; c) ražojuma identifikācijai un 
izsekojamībai vajadzīgie dati;

Or. de

Grozījums Nr. 338
Pablo Arias Echeverría

Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) ražojuma identifikācijai vajadzīgie dati; c) jebkāda veida neatbilstība Savienības 
tiesību aktiem;

Or. es

Grozījums Nr. 339
Pablo Arias Echeverría

Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) ražojuma izcelsme un piegādes ķēde; d) veiktā iestādes pasākuma vai koriģējošā 
pasākuma veids, norādot, vai tas ir 
brīvprātīgs, apstiprināts, obligāts;

Or. es

Grozījums Nr. 340
Pablo Arias Echeverría

Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts – 1. daļa – f apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) veiktā iestādes pasākuma vai koriģējošā 
pasākuma veids, norādot, vai tas ir 
brīvprātīgs, apstiprināts, obligāts;

f) ražojuma izcelsme un piegādes ķēde;

Or. es

Pamatojums

Šī punkta f) apakšpunktā pasākumi, kurus veic attiecībā uz ražojumu, kas rada risku, var būt 
obligāti vai brīvprātīgi, bet abos gadījumos tie vienmēr ir apstiprināti un nepieciešami, līdz 
ar to nav vajadzības to norādīt. Attiecībā uz tās informācijas sarakstu, kas jāuzrāda veidlapā, 
ir nepieciešams noteikt loģisku tās kārtību, tāpēc tiek ierosināti šie labojumi. Tādējādi 
vispirms jānorāda informācija par ražojuma identifikāciju, pēc tam par risku, tad par 
neatbilstību tiesību aktiem, turpinājumā — informācija par veikto pasākumu, norādot 
pasākuma veikšanas datumu u. c.

Grozījums Nr. 341
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts – 1. daļa – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) tīmekļa vietne un alternatīva 
kontaktinformācija patērētājiem;

Or. en

Grozījums Nr. 342
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts – 1. daļa – fb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fb) tas, vai ir zināms, ka attiecīgais 
ražojums ir viltojums;

Or. en
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Grozījums Nr. 343
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts – 1. daļa – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) tas, vai ir zināms, ka attiecīgais 
ražojums ir viltojums;

Or. en

Grozījums Nr. 344
Ashley Fox

Regulas priekšlikums
20. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja paziņojums attiecas uz ražojumu, 
par kuru konstatēts, ka tas neatbilst 
Savienības saskaņošanas tiesību aktiem, 
sniegtajā informācijā iekļauj arī norādi 
par to, vai neatbilstība radusies dēļ kāda 
no turpmāk minētajiem iemesliem:

svītrots

a) ražojuma neatbilstība piemērojamo 
tiesību aktu prasībām;
b) nepilnības šajos tiesību aktos minētajos 
saskaņotajos standartos, kas pamato 
pieņēmumu par atbilstību minētajām 
prasībām.
Ja 1. punktā minētais iestādes pasākums 
vai koriģējošais pasākums skar ražojumu, 
kura atbilstības novērtēšanu veikusi 
paziņotā struktūra, tirgus uzraudzības 
iestādes nodrošina, ka attiecīgo paziņoto 
struktūru informē par veikto iestādes 
pasākumu vai koriģējošo pasākumu.

Or. en
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Grozījums Nr. 345
Heide Rühle

Regulas priekšlikums
20. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Saņēmusi paziņojumu, Komisija to 
nosūta citām dalībvalstīm. Ja paziņojums 
neatbilst 1., 2. un 3. punkta prasībām, 
Komisija var to apturēt.

4. Saņēmusi paziņojumu, Komisija to 
nekavējoties nosūta saimnieciskās 
darbības veicējam un citām dalībvalstīm. 
Ja paziņojums neatbilst 1., 2. un 3. punkta 
prasībām, Komisija var to apturēt.

Or. en

Grozījums Nr. 346
Ashley Fox

Regulas priekšlikums
20. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Saņēmusi paziņojumu, Komisija to 
nosūta citām dalībvalstīm. Ja paziņojums 
neatbilst 1., 2. un 3. punkta prasībām, 
Komisija var to apturēt.

4. Saņēmusi paziņojumu, Komisija to 
nosūta citām dalībvalstīm. Ja paziņojums 
neatbilst 1., 2. un 3. punkta 
administratīvajām prasībām, Komisija var 
to apturēt.

Or. en

Grozījums Nr. 347
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Regulas priekšlikums
20. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Saņēmusi paziņojumu, Komisija to 
nosūta citām dalībvalstīm. Ja paziņojums 

4. Saņēmusi paziņojumu, Komisija to 
nosūta attiecīgajam saimnieciskās 
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neatbilst 1., 2. un 3. punkta prasībām, 
Komisija var to apturēt.

darbības veicējam un citām dalībvalstīm. 
Ja paziņojums neatbilst 1., 2. un 3. punkta 
prasībām, Komisija var to apturēt.

Or. de

Pamatojums

Lai skartie saimnieciskās darbības veicēji paši varētu veikt atbilstošus pasākumus, tie 
jāinformē, vēlākais, vienlaikus ar RAPEX paziņojuma publicēšanu.

Grozījums Nr. 348
Pablo Arias Echeverría

Regulas priekšlikums
20. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis nekavējoties informē 
Komisiju par darbībām vai pasākumiem, 
kas veikti pēc paziņojuma saņemšanas, un 
sniedz jebkādu papildu informāciju, arī par 
jebkādu veikto testu vai analīžu rezultātiem 
vai par iespējamajām viedokļu atšķirībām. 
Šo informāciju Komisija nosūta citām 
dalībvalstīm.

5. Dalībvalstis, cik drīz vien iespējams,
informē Komisiju par darbībām vai 
pasākumiem, kas veikti pēc paziņojuma 
saņemšanas, un sniedz jebkādu papildu 
informāciju, arī par jebkādu veikto testu 
vai analīžu rezultātiem vai par 
iespējamajām viedokļu atšķirībām. Šo 
informāciju Komisija nosūta citām 
dalībvalstīm.

Or. es

Pamatojums

Pēc paziņojuma saņemšanas tirgus uzraudzības iestādēm jāpārbauda, vai attiecīgais 
ražojums ir to tirgū, un jāsazinās ar saimnieciskās darbības veicēju, ja tāds ir zināms. Ja šajā 
brīdī netiek pieņemts atsaukums, jādod dažas dienas laika, lai saimnieciskās darbības veicējs 
tiktu uzklausīts, tādēļ ir grūti „nekavējoties” informēt Komisiju un jo īpaši iesniegt tai 
pārbaužu rezultātus u. c. Jācenšas nesagrozīt vārda „nekavējoties” lietojumu, kas šajā regulā 
ir ļoti būtisks. Taču, lai gūtu atbildi no tirgus uzraudzības iestādēm, jāņem vērā 11. un 
18. pantā noteiktie periodi, kuros dalībvalstis un Komisija reaģē uz paziņotajiem 
pasākumiem, vai periods, kas jādod saimnieciskās darbības veicējiem saskaņā ar 10. panta 
3. punktu (ne mazāku par 10 dienām), lai tie tiktu uzklausīti pēc tam, kad ir piešķirts cits 
(atbilstošs periods) saskaņā ar 9. panta 3. punktu.
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Grozījums Nr. 349
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Ir iespējams atjaunināt informāciju 
par ražojumu, par kuru ir paziņots 
RAPEX sistēmā.

Or. en

Grozījums Nr. 350
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Regulas priekšlikums
20. pants – 5.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.b Ciktāl tas ir piemēroti, jāatjaunina 
informācija par ražojumu, par ko paziņots 
RAPEX sistēmā.

Or. de

Pamatojums

Informācijas atjaunošana RAPEX sistēmā par ražojumu, par ko iesniegts ziņojums, jāpadara 
iespējama, piemēram, tad, ja minētā informācija ir novecojusi.

Grozījums Nr. 351
Heide Rühle

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija uztur tirgus uzraudzības 
informācijas un saziņas sistēmu (ICSMS), 
kurā vāc un strukturēti saglabā informāciju 

Komisija uztur tirgus uzraudzības 
informācijas un saziņas sistēmu (ICSMS), 
kurā vāc un strukturēti saglabā informāciju 
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par jautājumiem, kas saistīti ar tirgus 
uzraudzību, it sevišķi šādu informāciju:

par jautājumiem, kas saistīti ar tirgus 
uzraudzību. Dalībvalstis vāc un ievada 
ICSMS sistēmā it sevišķi šādu informāciju:

Or. en

Grozījums Nr. 352
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija nodrošina saskarnes risinājumu, 
ar kura starpniecību ICSMS var savienot 
ar RAPEX, lai vajadzības gadījumā veiktu 
datu apmaiņu starp šīm sistēmām.

Or. en

Grozījums Nr. 353
Pablo Arias Echeverría

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts – 1. daļa – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) jebkāda neatbilstība Savienības 
saskaņošanas tiesību aktiem, izņemot 
pasākumus vai koriģējošos pasākumus, par 
kuriem paziņo sistēmā RAPEX saskaņā ar 
20. pantu;

e) jebkāda neatbilstība Savienības tiesību 
aktiem, izņemot pasākumus vai koriģējošos 
pasākumus, par kuriem paziņo sistēmā 
RAPEX saskaņā ar 20. pantu;

Or. es

Pamatojums

Jāreģistrē visu saskaņoto un nesaskaņoto ražojumu kontrolpārbaudes.
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Grozījums Nr. 354
Pablo Arias Echeverría

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts – 1. daļa – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) visi dalībvalstu iebildumi, kas pausti 
saskaņā ar 11. panta 1. punktu vai 
18. panta 1. punktu, un turpmākie 
pasākumi.

svītrots

Or. es

Pamatojums

Jāizvairās no uzdevumu dublēšanas. Iebildumi rodas, pamatojoties uz RAPEX paziņojumu, 
kad pasākumi jau ir veikti, un informācijas apmaiņa par paziņojumu tiek veikta šajā sistēmā. 
Nav nepieciešams to vēlreiz iekļaut ICSMS.

Grozījums Nr. 355
Ashley Fox

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ICSMS reģistrē atsauces uz tiem 
paziņojumiem par pasākumiem vai 
koriģējošiem pasākumiem, kuri nosūtīti 
sistēmā RAPEX saskaņā ar 20. pantu.

ICSMS reģistrē atsauces uz tiem 
paziņojumiem par pasākumiem vai 
koriģējošiem pasākumiem, kuri nosūtīti 
sistēmā RAPEX saskaņā ar 20. pantu. 
Komisija izstrādās saskarni starp ICSMS 
un RAPEX, kas automātiski nosūtīs 
informāciju par nopietnu risku uz 
RAPEX sistēmu.

Or. en

Grozījums Nr. 356
Pablo Arias Echeverría
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Regulas priekšlikums
21. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Tirgus uzraudzības iestādes atzīst to 
testēšanas ziņojumu derīgumu, kurus 
sagatavojušas citu dalībvalstu tirgus 
uzraudzības iestādes vai kuri tām 
sagatavoti un ievadīti ICSMS, un izmanto 
minētos testēšanas ziņojumus.

3. Tirgus uzraudzības iestādes iespēju 
robežās ņem vērā to testēšanas ziņojumu 
derīgumu, kurus sagatavojušas citu 
dalībvalstu tirgus uzraudzības iestādes vai 
kuri tām sagatavoti un ievadīti ICSMS, un 
izmanto minētos testēšanas ziņojumus.

Or. es

Pamatojums

Šī prasība ir pārmērīga. Ziņojumu esamība par ražojumu, kurus saimnieciskās darbības 
veicējs var izmantot, sniedz priekšrocību. Tomēr, ja tas tos nepieņem, tad tirgus uzraudzības 
iestādes izstrādā tos no jauna, ņemot paraugu izlases tirgū. Tāpat jāņem vērā, ka cita tirgus 
ražojumi var būt no citas partijas vai sērijas un var neatbilst tām pašām prasībām. Turklāt 
citu tirgus uzraudzības iestāžu pārbaudes ziņojumu ņemšana vērā vispārīgā veidā ir minēta 
9. panta 1. punkta pēdējā daļā un tā neattiecas tieši uz ziņojumiem, kas ievadīti ICSMS.

Grozījums Nr. 357
Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

Regulas priekšlikums
21.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

21.a pants
Eiropas ievainojumu datubāze

1. Eiropas ievainojumu datubāzi (IDB), 
kas ietvertu visus ievainojumu veidus un 
jo īpaši tos, kas saistīti ar ražojumu 
izmantošanu mājās un brīvajā laikā, 
transportēšanas darbībās un darba 
aktivitātēs, izveido un koordinē Eiropas 
Komisija.
2. Attiecīgās dalībvalstu izveidotās tirgus 
uzraudzības iestādes palīdz izveidot 
datubāzi un regulāri sniedz par 
ievainojumiem tādus datus, kas ir 
vispusīgi un atbilst Eiropas un valstu 
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tiesību aktiem par datu aizsardzību.
3. Komisija atbalsta dalībvalstu datu 
savākšanas koordinēšanu un šīs 
datubāzes darbību.

Or. en

Grozījums Nr. 358
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
22. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija un dalībvalstis var apmainīties ar 
konfidenciālu informāciju, tostarp sistēmā 
RAPEX nosūtītu informāciju, ar trešo 
valstu regulatīvajām iestādēm vai 
starptautiskām organizācijām, ar kurām 
Komisija un dalībvalsts vai dalībvalstu 
grupa uz savstarpīguma pamatiem ir 
noslēgusi divpusējas vai daudzpusējas 
vienošanās par konfidencialitāti.

Komisija un dalībvalstis var apmainīties ar 
konfidenciālu informāciju, tostarp sistēmā 
RAPEX nosūtītu informāciju, ar trešo 
valstu regulatīvajām iestādēm vai 
starptautiskām organizācijām, ar kurām 
Komisija un dalībvalsts vai dalībvalstu 
grupa uz savstarpīguma pamatiem ir 
noslēgusi divpusējas vai daudzpusējas 
vienošanās par konfidencialitāti. Ja 
informācijas apmaiņa ietver arī personas 
datu apmaiņu, jāpiemēro 
Direktīva 95/46/EK.

Or. de

Grozījums Nr. 359
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
22. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Komisija un dalībvalstis var apmainīties ar 
konfidenciālu informāciju, tostarp sistēmā 
RAPEX nosūtītu informāciju, ar trešo 
valstu regulatīvajām iestādēm vai 
starptautiskām organizācijām, ar kurām 
Komisija un dalībvalsts vai dalībvalstu 

Komisija un dalībvalstis var apmainīties ar 
konfidenciālu informāciju, tostarp sistēmā 
RAPEX nosūtītu informāciju, ar trešo 
valstu regulatīvajām iestādēm vai 
starptautiskām organizācijām, ar kurām 
Komisija un dalībvalsts vai dalībvalstu 
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grupa uz savstarpīguma pamatiem ir 
noslēgusi divpusējas vai daudzpusējas 
vienošanās par konfidencialitāti.

grupa uz savstarpīguma pamatiem ir 
noslēgusi divpusējas vai daudzpusējas 
vienošanās par konfidencialitāti. Visos 
šādos nolīgumos ietver konfidencialitātes 
nosacījumus, kas atbilst Savienībā 
piemērojamiem noteikumiem, kā arī 
īpašiem nosacījumiem par personas datu 
aizsardzību, kā prasīts 
Direktīvas 95/46/EK 25. pantā un Regulas 
(EK) Nr. 45/2001 9. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 360
Pablo Arias Echeverría

Regulas priekšlikums
22. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija un dalībvalstis var apmainīties ar 
konfidenciālu informāciju, tostarp sistēmā 
RAPEX nosūtītu informāciju, ar trešo 
valstu regulatīvajām iestādēm vai 
starptautiskām organizācijām, ar kurām 
Komisija un dalībvalsts vai dalībvalstu 
grupa uz savstarpīguma pamatiem ir 
noslēgusi divpusējas vai daudzpusējas 
vienošanās par konfidencialitāti.

Komisija kopā ar dalībvalstīm var 
apmainīties ar konfidenciālu informāciju, 
tostarp sistēmā RAPEX nosūtītu 
informāciju, ar trešo valstu regulatīvajām 
iestādēm vai starptautiskām organizācijām, 
ar kurām Komisija un dalībvalstis uz 
savstarpīguma pamatiem ir noslēgušas
divpusējas vai daudzpusējas vienošanās par 
konfidencialitāti.

Or. es

Pamatojums

RAPEX informācija, tostarp konfidenciāla, ir visu dalībvalstu rīcībā, līdz ar to šajās 
vienošanās jāpiedalās visām dalībvalstīm. Tā tiktu novērsta situācija, kad viena dalībvalsts 
nevēlas slēgt vienošanās ar kādu konkrētu trešo valsti, bet cita dalībvalsts to slēdz, tādējādi 
sniedzot informāciju, ko nav sniegusi pirmā dalībvalsts. Jebkāda apmaiņa jāveic ar Komisijas 
starpniecību.

Grozījums Nr. 361
Ashley Fox
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Regulas priekšlikums
23. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tirgus uzraudzības iestādes, saņēmušas 
pienācīgi pamatotu pieprasījumu no citas 
dalībvalsts tirgus uzraudzības iestādes, 
sniedz visu attiecīgo informāciju vai 
dokumentus un veic kontrolpārbaudes, 
inspicēšanu vai izmeklēšanu un ziņo
pieprasījumu iesniegušajai iestādei par tām 
un par visiem veiktajiem turpmākajiem 
pasākumiem.

2. Tirgus uzraudzības iestādes, saņēmušas 
pienācīgi pamatotu pieprasījumu no citas 
dalībvalsts tirgus uzraudzības iestādes, 
sniedz atbilstīga apmēra atbalstu 
pieprasījumu iesniegušajai iestādei.

Or. en

Grozījums Nr. 362
Pablo Arias Echeverría

Regulas priekšlikums
23. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tirgus uzraudzības iestādes, saņēmušas 
pienācīgi pamatotu pieprasījumu no citas 
dalībvalsts tirgus uzraudzības iestādes, 
sniedz visu attiecīgo informāciju vai 
dokumentus un veic kontrolpārbaudes, 
inspicēšanu vai izmeklēšanu un ziņo 
pieprasījumu iesniegušajai iestādei par tām 
un par visiem veiktajiem turpmākajiem 
pasākumiem

2. Tirgus uzraudzības iestādes, saņēmušas 
pienācīgi pamatotu pieprasījumu no citas 
dalībvalsts tirgus uzraudzības iestādes, kad 
izsmeltas citas iespējas, veic izmeklēšanas, 
ko uzskata par nepieciešamām, sniedz 
visu attiecīgo informāciju vai dokumentus 
un veic kontrolpārbaudes, inspicēšanu vai 
izmeklēšanu un ziņo pieprasījumu 
iesniegušajai iestādei par tām un par visiem 
veiktajiem turpmākajiem pasākumiem

Or. es

Pamatojums

Šī punkta noteikumi ir pārmērīgi. Kopumā savstarpēja palīdzība tiek veikta RAPEX sistēmā. 
Tomēr dažos gadījumos var būt nepieciešama palīdzība, līdz ar to tiek ieteikts vispirms 
izmantot citus veidus.
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Grozījums Nr. 363
Pablo Arias Echeverría

Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tirgus uzraudzības iestādes var 
sadarboties ar trešo valstu kompetentajām 
iestādēm nolūkā apmainīties ar informāciju 
un sniegt tehnisku atbalstu, veicināt un 
atvieglot piekļuvi Savienības informācijas 
apmaiņas sistēmām, tostarp sistēmai 
RAPEX saskaņā ar 19. panta 4. punktu, un 
sekmēt ar atbilstības novērtēšanu un tirgus 
uzraudzību saistītu darbību.

1. Tirgus uzraudzības iestādes var 
sadarboties ar trešo valstu kompetentajām 
iestādēm nolūkā apmainīties ar informāciju 
un sniegt tehnisku atbalstu, veicināt un 
atvieglot piekļuvi Savienības informācijas 
apmaiņas sistēmām, izņemot sistēmai 
RAPEX saskaņā ar 19. panta 4. punktu, un 
sekmēt ar atbilstības novērtēšanu un tirgus 
uzraudzību saistītu darbību.

Or. es

Pamatojums

Šo kritēriju interpretācija var atšķirties dažādās dalībvalstīs, kaut arī tie pamatojas uz tiem 
pašiem kritērijiem, kurus ņem vērā Komisija, lai ļautu trešai valstij piekļūt RAPEX. Tā kā šis 
ir ļoti atbildīgs jautājums, kas ietver konfidenciālu informāciju par visām valstīm, tiek 
ieteikts, lai to atļauj Komisija (22. pants), un šeit izslēdz RAPEX sistēmu. Alternatīvi abus 
pantus varētu pārstrādāt, ievērojot RAPEX konfidenciālo informāciju, kas pieder visām 
dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 364
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
24. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja informācijas apmaiņa ietver arī 
personas datu apmaiņu, jāpiemēro 
Direktīva 95/46/EK.

Or. de
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Grozījums Nr. 365
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
25. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. EMSF var uzaicināt ekspertus un citas 
trešās personas piedalīties sanāksmēs vai 
sniegt rakstisku ieguldījumu.

5. EMSF var uzaicināt ekspertus un citas 
trešās personas piedalīties sanāksmēs vai 
sniegt rakstisku ieguldījumu. 
Organizācijas, kas Savienības mērogā 
pārstāv nozares, mazo un vidējo 
uzņēmumu, patērētāju, laboratoriju un 
atbilstības novērtēšanas struktūru 
intereses, var uzaicināt piedalīties 
ikgadējā tirgus uzraudzības programmas 
apspriešanā.

Or. en

Grozījums Nr. 366
Pablo Arias Echeverría

Regulas priekšlikums
27. pants – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) organizēt kopīgu tirgus uzraudzību un
kopīgus testēšanas projektus;

c) veicināt kopīgas tirgus uzraudzības un 
kopīgu testēšanas projektu organizēšanu;

Or. es

Pamatojums

Foruma mērķis ir veicināt tirgus uzraudzības, apmācības programmu un informācijas 
kampaņu organizēšanu.

Grozījums Nr. 367
Pablo Arias Echeverría

Regulas priekšlikums
27. pants – 1. daļa – e punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) organizēt apmācības programmas un 
valstu ierēdņu apmaiņu;

e) veicināt apmācības programmu un 
valstu ierēdņu apmaiņas organizēšanu;

Or. es

Pamatojums

Foruma mērķis ir veicināt tirgus uzraudzības, apmācības programmu un informācijas 
kampaņu organizēšanu.

Grozījums Nr. 368
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
27. pants – 1. daļa – g punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) organizēt informācijas kampaņas un
kopīgu apmeklējumu programmas;

g) organizēt informācijas kampaņas un 
kopīgu apmeklējumu programmas, tostarp 
kontroles uz robežām;

Or. en

Grozījums Nr. 369
Pablo Arias Echeverría

Regulas priekšlikums
27. pants – 1. daļa – g punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) organizēt informācijas kampaņas un 
kopīgu apmeklējumu programmas;

g) veicināt informācijas kampaņu un 
kopīgu apmeklējumu programmu
organizēšanu;

Or. es

Pamatojums

Foruma mērķis ir veicināt tirgus uzraudzības, apmācības programmu un informācijas 
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kampaņu organizēšanu.

Grozījums Nr. 370
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
27. pants – 1. daļa – j punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

j) palīdzēt tādu vadlīniju izveidē, kas 
nodrošina šīs regulas rezultatīvu un 
vienādu īstenošanu, pienācīgi ņemot vērā 
uzņēmumu, it sevišķi mazo un vidējo 
uzņēmumu, un citu ieinteresēto personu 
intereses;

j) palīdzēt tādu vadlīniju izveidē, kas 
nodrošina šīs regulas rezultatīvu un 
vienādu īstenošanu, pienācīgi ņemot vērā 
patērētāju un citu ieinteresēto personu 
intereses;

Or. de

Grozījums Nr. 371
Pablo Arias Echeverría

Regulas priekšlikums
27. pants – 1. daļa – j punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

j) palīdzēt tādu vadlīniju izveidē, kas 
nodrošina šīs regulas rezultatīvu un 
vienādu īstenošanu, pienācīgi ņemot vērā 
uzņēmumu, it sevišķi mazo un vidējo 
uzņēmumu, un citu ieinteresēto personu 
intereses;

j) palīdzēt tādu vadlīniju izveidē, kas 
nodrošina šīs regulas rezultatīvu un 
vienādu īstenošanu, pienācīgi ņemot vērā 
uzņēmumu, it sevišķi mazo un vidējo 
uzņēmumu, patērētāja aizsardzības un citu 
ieinteresēto personu intereses;

Or. es

Pamatojums

Uzņēmumu intereses nedrīkst ietekmēt šīs regulas efektīvu un vienmērīgu īstenošanu un, ja tā 
notiek, tās jālīdzsvaro, pienācīgi ņemot vērā patērētāja aizsardzību.

Grozījums Nr. 372
Josef Weidenholzer
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Regulas priekšlikums
27. pants – 1. daļa – k punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

k) pēc Komisijas pieprasījuma to konsultēt 
un tai palīdzēt novērtēt jebkādus ar šīs 
regulas īstenošanu saistītus jautājumus;

k) pēc Komisijas, dalībvalstu un Eiropas 
Parlamenta pieprasījuma to konsultēt un 
tai palīdzēt novērtēt jebkādus ar šīs regulas 
īstenošanu saistītus jautājumus;

Or. de

Grozījums Nr. 373
Pablo Arias Echeverría

Regulas priekšlikums
27. pants – 1. daļa – la punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

la) veicināt Eiropas laboratoriju tīkla 
izveidi ražojumu drošuma jomā;

Or. es

Pamatojums

Iesaka, ka forumam vajadzētu veicināt Eiropas Savienības laboratoriju tīkla izveidi (skatīt 
28. pantu).

Grozījums Nr. 374
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
27. pants – 1. daļa – lb punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

lb) organizēt specifiskas un regulāras 
tirgus uzraudzības kampaņas attiecībā uz 
ražojumiem, ko izplata tiešsaistē;

Or. en



AM\1002709LV.doc 169/180 PE516.934v02-00

LV

Grozījums Nr. 375
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
27. pants – 1. daļa – lc punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

lc) nodrošināt atbilstīgu muitas iestāžu 
iesaistīšanos un sadarbību ar šīm 
iestādēm;

Or. en

Grozījums Nr. 376
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
27. pants – 1. daļa – ld punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ld) palīdzēt saskaņot administratīvo un 
īstenošanas praksi attiecībā uz tirgus 
uzraudzību dalībvalstīs;

Or. en

Grozījums Nr. 377
Ashley Fox

Regulas priekšlikums
28. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 28. pants svītrots
Eiropas Savienības references 
laboratorijas
1. Konkrētiem ražojumiem vai ražojumu 
kategorijai vai grupai, vai konkrētiem 
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riskiem, kas saistīti ar kādu ražojumu 
kategoriju vai grupu, Komisija ar 
īstenošanas aktiem var nozīmēt 
Savienības references laboratorijas, kuras 
atbilst 2. punktā norādītajiem kritērijiem.
2. Katra Savienības references 
laboratorija atbilst šādiem kritērijiem:
a) tai ir pienācīgi kvalificēts personāls, 
kas atbilstīgi apguvis analītiskās metodes, 
kuras izmanto attiecīgajā kompetences 
jomā, un kam ir atbilstīgas zināšanas par 
standartiem un praksi;
b) tai ir uzticēto uzdevumu veikšanai 
vajadzīgais aprīkojums un 
standartmateriāls;
c) tā objektīvi un neatkarīgi rīkojas 
sabiedrības interesēs;
d) tā nodrošina, ka personāls respektē 
konkrētu jautājumu, rezultātu vai 
ziņojumu konfidencialitāti.
3. Savienības references laboratorijām to 
nozīmējuma jomā attiecīgā gadījumā ir 
šādi uzdevumi:
a) veikt ražojumu testēšanu saistībā ar 
tirgus uzraudzības darbībām un 
izmeklēšanu;
b) palīdzēt izšķirt strīdus starp dalībvalstu 
iestādēm, saimnieciskās darbības 
veicējiem un atbilstības novērtēšanas 
struktūrām;
c) sniegt neatkarīgas tehniskas vai 
zinātniskas konsultācijas Komisijai un 
dalībvalstīm;
d) izstrādāt jaunus analīžu veikšanas 
paņēmienus un metodes;
e) izplatīt informāciju un veikt apmācību.

Or. en

Pamatojums

Nav skaidra pamatojuma Savienības ieceltajām references laboratorijām. Šādas funkcijas jau 
pastāv vairākās dalībvalstīs, un tās varētu izmantot tie kolēģi, kuriem nav piekļuves šim 
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funkcijām savās dalībvalstīs. Ierosinātos uzdevumus „palīdzēt izšķirt strīdus” un „sniegt 
neatkarīgas tehniskas vai zinātniskas konsultācijas” viegli varētu izpildīt, izraugoties jau 
pastāvošu struktūru trešajā dalībvalstī.

Grozījums Nr. 378
Pablo Arias Echeverría

Regulas priekšlikums
28. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 28. pants svītrots
Eiropas Savienības references 
laboratorijas
1. Konkrētiem ražojumiem vai ražojumu 
kategorijai vai grupai, vai konkrētiem 
riskiem, kas saistīti ar kādu ražojumu 
kategoriju vai grupu, Komisija ar 
īstenošanas aktiem var nozīmēt 
Savienības references laboratorijas, kuras 
atbilst 2. punktā norādītajiem kritērijiem.
2. Katra Savienības references 
laboratorija atbilst šādiem kritērijiem:
a) tai ir pienācīgi kvalificēts personāls, 
kas atbilstīgi apguvis analītiskās metodes, 
kuras izmanto attiecīgajā kompetences 
jomā, un kam ir atbilstīgas zināšanas par 
standartiem un praksi;
b) tai ir uzticēto uzdevumu veikšanai 
vajadzīgais aprīkojums un 
standartmateriāls;
c) tā objektīvi un neatkarīgi rīkojas 
sabiedrības interesēs;
d) tā nodrošina, ka personāls respektē 
konkrētu jautājumu, rezultātu vai 
ziņojumu konfidencialitāti.
3. Savienības references laboratorijām to 
nozīmējuma jomā attiecīgā gadījumā ir 
šādi uzdevumi:
a) veikt ražojumu testēšanu saistībā ar 
tirgus uzraudzības darbībām un 
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izmeklēšanu;
b) palīdzēt izšķirt strīdus starp dalībvalstu 
iestādēm, saimnieciskās darbības 
veicējiem un atbilstības novērtēšanas 
struktūrām;
c) sniegt neatkarīgas tehniskas vai 
zinātniskas konsultācijas Komisijai un 
dalībvalstīm;
d) izstrādāt jaunus analīžu veikšanas 
paņēmienus un metodes;
e) izplatīt informāciju un veikt apmācību.

Or. es

Pamatojums

Nav nepieciešams iecelt references laboratorijas. Tas radītu neatkarības, finanšu un 
objektivitātes problēmas. Katrai direktīvai jau ir pilnvarotās iestādes, kas ir ekspertu 
laboratorijas attiecībā uz ikvienu ražojumu kategoriju, kuras periodiski tiekas, lai noteiktu 
vienotus īstenošanas kritērijus ES, un kuras ir atbilstīgas, lai veicinātu strīdu izšķiršanu. 
Jaunās laboratorijas dubultotu šo iestāžu darbu. Attiecībā uz finansēm bezmaksas analīzes 
būs bez maksas arī jaunajās references laboratorijās. Joprojām aktuāls ir jautājums, kurš 
segs šos izdevumus nesaskaņotiem ražojumiem, lai sasniegtu vienotos kritērijus. Tādēļ 
uzskatāms, ka būtu labāk, ja būtu vairākas laboratorijas. Jaunajā 27. panta m) punktā tiek 
ieteikts izveidot bāzi, lai veidotu Eiropas laboratoriju tīklu, kuras mērķis būtu iedibināt 
pamatu dalībvalstu sadarbībai un analītisko resursu koordinēšanai ražojumu drošuma jomā, 
kas būtu pieejams visām tirgus uzraudzības iestādēm. Tādējādi tiktu sakārtoti dažādie 
analītiskie resursi, ko piedāvā visas ES laboratorijas, tiktu iepazīti to testēšanu veidi, kas 
katrā laboratorijā tiek veiktas dažādiem ražojumiem, un tiktu nodrošināta pienācīga analīžu 
spēja ES līmenī. Tas veicinātu ražojumu kvalitātes uzlabošanos un drošumu.

Grozījums Nr. 379
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
28. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Katra Savienības references laboratorija
atbilst šādiem kritērijiem:

2. Katrai Savienības references 
laboratorijai jābūt neatkarīgai un tā 
atbilst šādiem kritērijiem:

Or. en
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Grozījums Nr. 380
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
28. pants – 2. punkts – -a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) to akreditē un kontrolē Komisija;

Or. de

Grozījums Nr. 381
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
28. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Savienības referenču laboratoriju 
neatkarība komerciālās interesēs un 
interešu konfliktos ir jānodrošina, 
piemērojot procedūras, kas norādītas 
Regulas (EK) Nr. 765/2008 II daļā 
attiecībā uz valsts akreditācijas 
struktūrām.

Or. en

Grozījums Nr. 382
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
31. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Paredzētajām sankcijām jābūt 
iedarbīgām, samērīgām un atturošām.
Ja pārkāpums ir izdarīts ar nolūku, šīm 
sankcijām cita starpā ir jāietver 
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administratīvie sodi saimnieciskās 
darbības veicējam, kas nosakāmi 
10 % apmērā no tā kopējā gada 
apgrozījuma iepriekšējā finanšu gadā;

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ievieš izmaiņas referenta ierosinātajā grozījumā Nr. 62 un precizē, ka regulas 
pārkāpumiem, kas izdarīti ar nolūku, būtu jāpiemēro nopietnas sankcijas. Kopējais apmērs 
atbilst tam apmēram, kāds ir spēkā Savienības tiesību aktos, kas vērsti pret trestiem.

Grozījums Nr. 383
Pablo Arias Echeverría

Regulas priekšlikums
31. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmajā daļā minētajās sankcijās ņem 
vērā uzņēmumu lielumu un it sevišķi 
mazo un vidējo uzņēmumu stāvokli. 
Sankcijas var palielināt, ja attiecīgais 
saimnieciskās darbības veicējs iepriekš 
izdarījis līdzīgu pārkāpumu, un tajās var 
ietvert kriminālsodu par smagiem 
pārkāpumiem .

svītrots

Or. es

Pamatojums

Tiek ieteikts tas pats, kas regulā par patēriņa preču drošumu, jo uzskatāms, ka tā ir 
dalībvalstu kompetence.

Grozījums Nr. 384
Ashley Fox

Regulas priekšlikums
31. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmajā daļā minētajās sankcijās ņem svītrots
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vērā uzņēmumu lielumu un it sevišķi 
mazo un vidējo uzņēmumu stāvokli. 
Sankcijas var palielināt, ja attiecīgais 
saimnieciskās darbības veicējs iepriekš ir 
pieļāvis līdzīgu pārkāpumu, un tās var 
ietvert kriminālsodus par smagiem 
pārkāpumiem.

Or. en

Pamatojums

Komisijas ierosinātais teksts ir pretrunā iepriekšējai daļai, jo (kā noteikts iepriekšējā daļā), ir 
skaidrs, ka atbilstīgās sankcijas nosaka dalībvalstis.

Grozījums Nr. 385
Heide Rühle

Regulas priekšlikums
31. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmajā daļā minētajās sankcijās ņem 
vērā uzņēmumu lielumu un it sevišķi 
mazo un vidējo uzņēmumu stāvokli. 
Sankcijas var palielināt, ja attiecīgais 
saimnieciskās darbības veicējs iepriekš 
izdarījis līdzīgu pārkāpumu, un tajās var 
ietvert kriminālsodu par smagiem 
pārkāpumiem.

Nosakot sankcijas, iestādēm būtu jāņem 
vērā tie ieņēmumi, kas gūti iekšējā tirgū 
saistībā ar neatbilstīgu ražojumu, 
ekonomiskais kaitējums, kas radīts 
saimnieciskās darbības veicējiem, kuri 
pārdod līdzīgus vai salīdzināmus 
ražojumus Savienībā, neatbilstības 
nopietnība, neatbilstības atkārtošanās 
gadījumi un saimnieciskās darbības 
veicēja, kurš laidis ražojumu tirgū, 
nolūki.

Or. en

Grozījums Nr. 386
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
31. pants – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmajā daļā minētajās sankcijās ņem vērā 
uzņēmumu lielumu un it sevišķi mazo un 
vidējo uzņēmumu stāvokli. Sankcijas var 
palielināt, ja attiecīgais saimnieciskās 
darbības veicējs iepriekš ir pieļāvis līdzīgu 
pārkāpumu, un tās var ietvert 
kriminālsodus par smagiem pārkāpumiem.

Pirmajā daļā minēto sankciju līmenis būtu 
jānosaka kā proporcionāla daļa no 
attiecīgo preču pārdošanas vērtības 
pārkāpuma pēdējā pilnā gadā atkarībā no 
šā pārkāpuma nopietnības, ilguma un tā, 
vai tas ir izdarīts ar nolūku un atkārtoti. 
Sankcijas var palielināt, ja attiecīgais 
saimnieciskās darbības veicējs iepriekš ir 
pieļāvis līdzīgu pārkāpumu, un tās var 
ietvert kriminālsodus par smagiem 
pārkāpumiem. Jebkurā gadījumā 
sankcijas nepārsniedz 10 % no uzņēmuma 
kopējā apgrozījuma iepriekšējā 
uzņēmējdarbības gadā.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātais formulējums ir pamatots uz tiem nosacījumiem, ko piemēro soda naudām par ES 
konkurences noteikumu pārkāpumiem. Kaut arī soda naudām ir jābūt atturošai ietekmei, ir 
atbilstīgi noteikt maksimālo robežu 10 % apmērā no kopējā apgrozījuma iepriekšējā pārskata 
gadā, lai novērstu to, ka uzņēmumi ir spiesti pārtraukt uzņēmējdarbību.

Grozījums Nr. 387
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
31. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmajā daļā minētajās sankcijās ņem vērā
uzņēmumu lielumu un it sevišķi mazo un 
vidējo uzņēmumu stāvokli. Sankcijas var 
palielināt, ja attiecīgais saimnieciskās 
darbības veicējs iepriekš ir pieļāvis līdzīgu 
pārkāpumu, un tās var ietvert 
kriminālsodus par smagiem pārkāpumiem.

Pirmajā daļā minētajās sankcijās ņem vērā
pārkāpuma nopietnību un tā rezultātā 
gūto nepamatoto ieņēmumu apmēru. 
Sankcijas var palielināt, ja attiecīgais 
saimnieciskās darbības veicējs iepriekš ir 
pieļāvis līdzīgu pārkāpumu, un tās var 
ietvert kriminālsodus par smagiem 
pārkāpumiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 388
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
31. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmajā daļā minētajās sankcijās ņem vērā 
uzņēmumu lielumu un it sevišķi mazo un 
vidējo uzņēmumu stāvokli. Sankcijas var 
palielināt, ja attiecīgais saimnieciskās 
darbības veicējs iepriekš izdarījis līdzīgu 
pārkāpumu, un tajās var ietvert 
kriminālsodu par smagiem pārkāpumiem.

Pirmajā daļā minētajās sankcijās ņem vērā 
pārkāpuma smagumu, uzņēmumu lielumu 
un it sevišķi MVU stāvokli, kā arī to 
attiecīgo lomu piegādes ķēdē, jo īpaši 
attiecībā uz saimnieciskās darbības 
veicēja faktiski veikto darbību ražošanas 
procesā un tā spēju ietekmēt ražojuma 
drošumu. Sankcijas var palielināt, ja 
saimnieciskās darbības veicējs, kas 
atbildīgs par pirmo laišanu tirgū, iepriekš 
izdarījis līdzīgu pārkāpumu, un tajās var 
ietvert kriminālsodu par smagiem 
pārkāpumiem.

Or. it

Grozījums Nr. 389
Franz Obermayr

Regulas priekšlikums
33. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ne vēlāk kā [piecus] gadus pēc 
piemērošanas datuma Komisija izvērtē šīs 
regulas piemērošanu un iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei izvērtējuma 
ziņojumu. Minētajā ziņojumā novērtē, vai 
šī regula ir sasniegusi savus mērķus, it 
sevišķi, vai tā ir nodrošinājusi ražojumu 
drošuma noteikumu un Savienības 
saskaņošanas tiesību aktu rezultatīvāku un 
efektīvāku izpildi, pilnveidojusi sadarbību 
starp tirgus uzraudzības iestādēm, 
pastiprinājusi Savienībā ievesto ražojumu 
kontroli un uzlabojusi personu veselības un 
drošības aizsardzību kopumā, veselības 

Ne vēlāk kā [piecus] gadus pēc 
piemērošanas datuma Komisija izvērtē šīs 
regulas piemērošanu un iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei izvērtējuma 
ziņojumu. Minētajā ziņojumā novērtē, vai 
šī regula ir sasniegusi savus mērķus, it 
sevišķi, vai tā ir nodrošinājusi ražojumu 
drošuma noteikumu un Savienības 
saskaņošanas tiesību aktu rezultatīvāku un 
efektīvāku izpildi, pilnveidojusi sadarbību 
starp tirgus uzraudzības iestādēm, 
pastiprinājusi Savienībā ievesto ražojumu 
kontroli un uzlabojusi personu veselības un 
drošības aizsardzību kopumā, veselības 
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aizsardzību un drošību darba vietā, 
patērētāju tiesību aizsardzību, vidi, 
sabiedrisko drošību un citu sabiedrības 
interešu aizsardzību, ņemot vērā regulas 
ietekmi uz uzņēmumiem un it sevišķi uz 
maziem un vidējiem uzņēmumiem.

aizsardzību un drošību darba vietā, 
patērētāju tiesību aizsardzību, vidi, 
sabiedrisko drošību un citu sabiedrības 
interešu aizsardzību, ņemot vērā regulas 
ietekmi uz uzņēmumiem un it sevišķi uz 
maziem un vidējiem uzņēmumiem. 
Papildus tirgus uzraudzības iestāžu 
veiktajām pārbaudēm jānodrošina arī 
neatkarīgu trešo pušu veiktas pārbaudes, 
kā arī jānodrošina, ka trešās puses 
pārbaudes iestādes ņem īpašus paraugus 
reprezentatīvam ražojumu skaitam.

Or. de

Grozījums Nr. 390
Wim van de Camp

Regulas priekšlikums
33. pants 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ne vēlāk kā [piecus] gadus pēc 
piemērošanas datuma Komisija izvērtē šīs 
regulas piemērošanu un iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei izvērtējuma 
ziņojumu. Minētajā ziņojumā novērtē, vai 
šī regula ir sasniegusi savus mērķus, it 
sevišķi, vai tā ir nodrošinājusi ražojumu 
drošuma noteikumu un Savienības 
saskaņošanas tiesību aktu rezultatīvāku un 
efektīvāku izpildi, pilnveidojusi sadarbību 
starp tirgus uzraudzības iestādēm, 
pastiprinājusi Savienībā ievesto ražojumu 
kontroli un uzlabojusi personu veselības un 
drošības aizsardzību kopumā, veselības 
aizsardzību un drošību darba vietā, 
patērētāju tiesību aizsardzību, vidi, 
sabiedrisko drošību un citu sabiedrības 
interešu aizsardzību, ņemot vērā regulas 
ietekmi uz uzņēmumiem un it sevišķi uz 
maziem un vidējiem uzņēmumiem.

Ne vēlāk kā [piecus] gadus pēc 
piemērošanas datuma Komisija izvērtē šīs 
regulas piemērošanu un iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei izvērtējuma 
ziņojumu. Minētajā ziņojumā novērtē, vai 
šī regula ir sasniegusi savus mērķus, it 
sevišķi, vai tā ir nodrošinājusi ražojumu 
drošuma noteikumu un Savienības 
saskaņošanas tiesību aktu rezultatīvāku un 
efektīvāku izpildi, pilnveidojusi sadarbību 
starp tirgus uzraudzības iestādēm, 
pastiprinājusi Savienībā ievesto ražojumu 
kontroli un uzlabojusi personu veselības un 
drošības aizsardzību kopumā, veselības 
aizsardzību un drošību darba vietā, 
patērētāju tiesību aizsardzību, vidi, 
sabiedrisko drošību un citu sabiedrības 
interešu aizsardzību, ņemot vērā regulas 
ietekmi uz uzņēmumiem un it sevišķi uz 
maziem un vidējiem uzņēmumiem. Turklāt 
šajā ziņojumā izpēta jaunus un inovatīvus 
tirgū balstītus risinājumus, kas varētu 
efektīvi papildināt tās tirgus uzraudzības 
darbības, ko veic tirgus uzraudzības 
iestādes, un tajā būtu jāietver arī (bet ne 
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tikai) obligāto trešo pušu revīzijas shēmu 
potenciāla izpēte, vienlaikus apkopojot 
obligātās trešās puses un testēto ražojumu 
paraugus.

Or. en

Pamatojums

Grozījums ir paredzēts, lai ierosinātu noteikt obligātās trešās puses revīzijas shēmas, 
vienlaikus apkopojot obligātās trešās puses un attiecīgo ražojumu paraugus. Galvenais 
apsvērums attiecībā uz efektivitāti ir nodrošināt, ka trešās puses revīzija ir pamatota uz 
reprezentatīviem ražojumu paraugiem.

Grozījums Nr. 391
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
33. pants 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Ne vēlāk kā [piecus] gadus pēc 
piemērošanas datuma Komisija izvērtē šīs 
regulas piemērošanu un iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei izvērtējuma 
ziņojumu. Minētajā ziņojumā novērtē, vai 
šī regula ir sasniegusi savus mērķus, it 
sevišķi, vai tā ir nodrošinājusi ražojumu 
drošuma noteikumu un Savienības 
saskaņošanas tiesību aktu rezultatīvāku un 
efektīvāku izpildi, pilnveidojusi sadarbību 
starp tirgus uzraudzības iestādēm, 
pastiprinājusi Savienībā ievesto ražojumu 
kontroli un uzlabojusi personu veselības un 
drošības aizsardzību kopumā, veselības 
aizsardzību un drošību darba vietā, 
patērētāju tiesību aizsardzību, vidi, 
sabiedrisko drošību un citu sabiedrības 
interešu aizsardzību, ņemot vērā regulas 
ietekmi uz uzņēmumiem un it sevišķi uz 
maziem un vidējiem uzņēmumiem.

Ne vēlāk kā [piecus] gadus pēc 
piemērošanas datuma Komisija izvērtē šīs 
regulas piemērošanu un iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei izvērtējuma 
ziņojumu. Minētajā ziņojumā novērtē, vai 
šī regula ir sasniegusi savus mērķus, it 
sevišķi, vai tā ir nodrošinājusi ražojumu 
drošuma noteikumu un Savienības 
saskaņošanas tiesību aktu rezultatīvāku un 
efektīvāku izpildi, pilnveidojusi sadarbību 
starp tirgus uzraudzības iestādēm, 
pastiprinājusi Savienībā ievesto ražojumu 
kontroli un uzlabojusi personu veselības un 
drošības aizsardzību kopumā, veselības 
aizsardzību un drošību darba vietā, 
patērētāju tiesību aizsardzību, vidi, 
energoefektivitāti, sabiedrisko drošību un 
citu sabiedrības interešu aizsardzību, ņemot 
vērā regulas ietekmi uz uzņēmumiem un it 
sevišķi uz maziem un vidējiem 
uzņēmumiem. Turklāt šajā ziņojumā ir 
jāizpēta jauni un inovatīvi tirgū balstīti 
risinājumi, kas varētu efektīvi papildināt 
tās tirgus uzraudzības darbības, ko veic 
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tirgus uzraudzības iestādes, un tajā būtu 
jāietver arī (bet ne tikai) obligāto trešo 
pušu revīzijas shēmu potenciāla izpēte, 
vienlaikus apkopojot obligātās trešās 
puses un testēto ražojumu paraugus.

Or. en

Pamatojums

Grozījums ir paredzēts, lai ierosinātu noteikt obligātās trešās puses revīzijas shēmas, 
vienlaikus apkopojot obligātās trešās puses un attiecīgo ražojumu paraugus. Galvenais 
apsvērums attiecībā uz efektivitāti ir nodrošināt, ka trešās puses revīzija ir pamatota uz 
reprezentatīviem ražojumu paraugiem.

Grozījums Nr. 392
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
34. pants – 1. punkts – q apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

q) Direktīvas 2009/48/EK 39., 40. un 42. 
līdz 45. pants;

q) Direktīvas 2009/48/EK 40. un 42. līdz 
45. pants;

Or. en


