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Grozījums Nr. 76
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Šai regulai nebūtu jāattiecas uz 
pakalpojumiem. Lai nodrošinātu patērētāju 
veselības un drošības aizsardzību, tā tomēr 
būtu jāpiemēro ražojumiem, kurus piegādā 
vai dara pieejamus patērētajiem saistībā ar 
pakalpojumu sniegšanu, tostarp 
ražojumiem, kuri pakalpojuma sniegšanas 
laikā tieši iedarbojas uz patērētājiem. No 
šīs regulas darbības jomas būtu jāizslēdz 
iekārtas, ar kurām vai kurās patērētāji 
pārvietojas un kuras ekspluatē 
pakalpojuma sniedzējs, jo tās jāaplūko 
saistībā ar sniegtā pakalpojuma drošumu.

(6) Šai regulai nebūtu jāattiecas uz 
pakalpojumiem. Lai nodrošinātu patērētāju 
veselības un drošības aizsardzību, tā tomēr 
būtu jāpiemēro ražojumiem, kurus piegādā 
vai dara pieejamus patērētajiem saistībā ar 
pakalpojumu sniegšanu, tostarp 
ražojumiem, kuri pakalpojuma sniegšanas 
laikā tieši iedarbojas uz patērētājiem.

Or. it

Grozījums Nr. 77
Ashley Fox

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Neraugoties uz to, ka ir izstrādāti 
nozarēm specifiski Savienības 
saskaņošanas tiesību akti, kas vērsti uz 
konkrētu ražojumu vai ražojumu kategoriju 
drošuma aspektiem, ir praktiski 
neiespējami pieņemt Savienības tiesību 
aktus attiecībā uz visām patēriņa precēm, 
kuras jau ir vai var tikt izstrādātas. Tāpēc 
joprojām ir vajadzība pēc horizontāla 
tiesiskā regulējuma, lai novērstu nepilnības 
un nodrošinātu patērētāju aizsardzību, kas 
citādi nav nodrošināta, un jo īpaši lai 

(7) Neraugoties uz to, ka ir izstrādāti 
nozarēm specifiski Savienības 
saskaņošanas tiesību akti, kas vērsti uz 
konkrētu ražojumu vai ražojumu kategoriju 
drošuma aspektiem, ir praktiski 
neiespējami pieņemt Savienības tiesību 
aktus attiecībā uz visām patēriņa precēm, 
kuras jau ir vai var tikt izstrādātas. Tāpēc 
joprojām ir vajadzība pēc horizontāla 
tiesiskā regulējuma, lai novērstu nepilnības 
un jo īpaši lai panāktu augstu līmeni 
patērētāju drošības un veselības 
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panāktu augstu līmeni patērētāju drošības 
un veselības aizsardzībā, kā prasīts LESD 
114. un 169. pantā.

aizsardzībā, kā prasīts LESD 114. un 
169. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 78
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Attiecībā uz patēriņa precēm, uz kurām 
attiecas šī regula, tās dažādo daļu
piemērošanas joma būtu skaidri jānošķir no 
nozarēm specifiskiem Savienības
saskaņošanas tiesību aktiem. Vispārīgā 
ražojumu drošuma prasība un saistītie 
noteikumi būtu jāpiemēro visām patēriņa
precēm, savukārt saimnieciskās darbības 
veicēju pienākumi nebūtu jāpiemēro tad, 
ja līdzvērtīgi pienākumi ir iekļauti
Savienības saskaņošanas tiesību aktos, 
piemēram, Savienības tiesību aktos par 
kosmētikas līdzekļiem, rotaļlietām, 
elektroierīcēm vai būvizstrādājumiem.

(8) Attiecībā uz patēriņa precēm, uz kurām 
attiecas šī regula, tās piemērošanas joma 
būtu skaidri jānošķir no nozarēm 
specifiskiem Savienības saskaņošanas 
tiesību aktiem. Tāpēc regula nebūtu 
jāpiemēro precēm, uz kurām attiecas
Savienības saskaņošanas tiesību akti, 
piemēram, Savienības tiesību akti par 
kosmētikas līdzekļiem, rotaļlietām, 
elektroierīcēm vai būvizstrādājumiem.

Or. en

(Sk. 2., 5. un 6. panta grozījumus, ko iesniedzis tas pats autors.)

Pamatojums

Regulai nebūtu jāattiecas uz saskaņotām precēm, lai nepieļautu pārklāšanos un dublēšanos, 
jo uz I nodaļas galvenajiem elementiem jau attiecas saskaņošanas tiesību akti. Skaidrs 
nošķīrums starp tiesību aktiem, kas piemērojami saskaņotām un nesaskaņotām patēriņa 
precēm, vienkāršotu gan ražojumu noteikumu ievērošanu uzņēmējiem, gan izpildes 
uzraudzību tirgus uzraudzības iestādēm.

Grozījums Nr. 79
Pablo Arias Echeverría
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Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Šīs regulas darbības jomai nebūtu 
jāaprobežojas ar kādu patēriņa preču 
pārdošanas metodi, un tāpēc tai būtu 
jāaptver arī tālpārdošana.

(10) Šīs regulas darbības jomai nebūtu 
jāaprobežojas ar kādu patēriņa preču 
pārdošanas metodi, un tāpēc tai būtu 
jāaptver arī tālpārdošana, piemēram, 
elektroniskā pārdošana, tiešsaistes 
pārdošana un pārdošanas platformas ….

Or. es

Pamatojums

Mēs uzskatām, ka priekšlikumā būtu skaidri jāpasaka, ka šī regula attiecas arī uz pārdošanu 
tiešsaistē. Lai gan 10. apsvērumā teikts, ka tas neaprobežojas ar kādu konkrētu pārdošanas 
veidu, elektroniskās pārdošanas īpašais gadījums tika minēts līdzās tālpārdošanai Produktu 
vispārējas drošības direktīvas (PVDD) 7. apsvērumā, bet ir izlaists no pašreizējā 
priekšlikuma. 

Grozījums Nr. 80
Josef Weidenholzer, Jörg Leichtfried

Regulas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Attiecībā uz tiešsaistes tirdzniecību 
lielāka uzmanība būtu jāpievērš grūtībām, 
ar kurām saskaras tirgus uzraudzības 
iestādes, veicot pasākumus pret bīstamiem 
ražojumiem, ko pārdod internetā. Tas ir 
īpaši svarīgi tāpēc, ka internetā palielinās 
tirdzniecība ar tādiem trešo valstu 
ražojumiem, kuri neatbilst Eiropas 
standartiem un līdz ar to apdraud 
patērētāju veselību un drošumu. Lai 
risinātu šīs problēmas, ir nepieciešams 
izstrādāt atbilstošas uzraudzības formas 
un metodes attiecībā uz importētajām 
precēm. Īpašas metodes būtu jāizstrādā 
muitas iestāžu vajadzībām, un lielāka 
sadarbība starp tām un tiesībaizsardzības 
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iestādēm būtu jāizvirza par prioritāti. 
Muitas pārbaudes un tirgus uzraudzība 
būtu jāpalielina un jāstandartizē attiecībā 
uz ražojumiem, ko pārdod internetā.

Or. de

Grozījums Nr. 81
Ashley Fox

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Šī regula būtu jāpiemēro arī patēriņa 
precēm, kas nav pārtikas produkti, taču 
atgādina pārtikas produktus, un ko viegli 
var sajaukt ar pārtikas produktiem, tāpēc
patērētāji, īpaši bērni, var paņemt tās 
mutē, sūkāt vai norīt, un tas varētu izraisīt, 
piemēram, smakšanu, saindēšanos vai
gremošanas trakta perforāciju vai 
aizsprostošanos. Uz šādām pārtikas 
imitācijām līdz šim attiecās Padomes 
1987. gada 25. jūnija 
Direktīva 87/357/EEK par dalībvalstu 
tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz 
izstrādājumiem, kuri to maldinošā izskata 
dēļ apdraud patērētāju veselību vai drošību, 
kas būtu jāatceļ.

(12) Šī regula būtu jāpiemēro arī patēriņa 
precēm, kas nav pārtikas produkti, taču 
atgādina pārtikas produktus, un ko cilvēki, 
jo sevišķi mazi bērni, viegli var sajaukt ar 
pārtikas produktiem un tāpēc ielikt tās 
mutē, sūkāt vai norīt, un kas tā rezultātā 
var izraisīt nāvi vai miesas bojājumus. Uz 
šādām pārtikas imitācijām līdz šim attiecās 
Padomes 1987. gada 25. jūnija 
Direktīva 87/357/EEK par dalībvalstu 
tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz 
izstrādājumiem, kuri to maldinošā izskata 
dēļ apdraud patērētāju veselību vai drošību, 
kas būtu jāatceļ.

Or. en

Grozījums Nr. 82
Heide Rühle

Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Ražojumi nav paredzēti patērētāju 
lietošanai, ja tie saprātīgi paredzamos 
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apstākļos ir paredzēti vienīgi profesionāļu 
lietošanai un skaidri marķēti un pasniegti 
kā tādi.

Or. en

Grozījums Nr. 83
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Šai regulai būtu jāatbilst 
tirdzniecības aizliegumam attiecībā uz 
kosmētikas sastāvdaļām un līdzekļiem, jo 
īpaši attiecībā uz testēšanu ar 
dzīvniekiem.

Or. en

Grozījums Nr. 84
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Ražojumu drošums būtu jānovērtē, 
ņemot vērā visus attiecīgos aspektus, jo 
īpaši to raksturlielumus un noformējumu, 
kā arī patērētāju kategorijas, kas varētu 
lietot ražojumus, ņemot vērā šo 
kategoriju – jo īpaši bērnu, vecāku cilvēku 
un invalīdu – neaizsargātību.

(13) Ražojumu drošums būtu jānovērtē, 
ņemot vērā visus attiecīgos aspektus, jo 
īpaši to raksturlielumus un noformējumu, 
kā arī patērētāju kategorijas, kas varētu 
lietot ražojumus saprātīgi paredzamos 
apstākļos, ņemot vērā šo kategoriju – jo 
īpaši bērnu, vecāku cilvēku un invalīdu –
neaizsargātību. Novērtējot riskus 
neaizsargātiem patērētājiem, pienācīgi 
jāņem vērā paredzētie izmantošanas veidi, 
ko ražotājs attiecīgi aprakstījis ražojuma 
drošuma instrukcijās, un pienākumi un 
uzraudzības vai apmācību pienākumi 
ģimenes locekļiem, pakalpojumu 



PE516.922v03-00 8/156 AM\1003186LV.doc

LV

sniedzējiem vai darba devējiem.

Or. en

(Sk. 6. panta 1. punkta un 1.a punkta grozījumu, ko iesniedzis tas pats autors.)

Pamatojums

Neaizsargātu patērētāju jēdziens aptver plašu situāciju spektru, kur nepiemēro normālus 
atbildības nosacījumus. Tāpēc risks neaizsargātiem patērētājiem būtu jāvērtē atbilstoši tam, 
kāda ir iespējamība viņiem izmantot ražojumu saprātīgi paredzamos apstākļos.

Grozījums Nr. 85
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Ražojumu drošums būtu jānovērtē, 
ņemot vērā visus attiecīgos aspektus, jo 
īpaši to raksturlielumus un noformējumu, 
kā arī patērētāju kategorijas, kas varētu 
lietot ražojumus, ņemot vērā šo 
kategoriju – jo īpaši bērnu, vecāku cilvēku 
un invalīdu – neaizsargātību.

(13) Ražojumu drošums būtu jānovērtē, 
ņemot vērā visus attiecīgos aspektus, jo 
īpaši to raksturlielumus, sastāvu un 
noformējumu, kā arī patērētāju kategorijas, 
kas varētu lietot ražojumus, ņemot vērā šo 
kategoriju – jo īpaši bērnu, vecāku cilvēku 
un invalīdu – neaizsargātību.

Or. it

Pamatojums

Sastāvs ir būtisks elements, novērtējot produktu drošumu. 

Grozījums Nr. 86
Constance Le Grip

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Ražojumu drošums būtu jānovērtē, 
ņemot vērā visus attiecīgos aspektus, jo 
īpaši to raksturlielumus un noformējumu, 

(13) Ražojumu drošums būtu jānovērtē, 
ņemot vērā visus attiecīgos aspektus, jo 
īpaši to raksturlielumus, autentiskumu un 
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kā arī patērētāju kategorijas, kas varētu 
lietot ražojumus, ņemot vērā šo 
kategoriju – jo īpaši bērnu, vecāku cilvēku 
un invalīdu – neaizsargātību.

noformējumu, kā arī patērētāju kategorijas, 
kas varētu lietot ražojumus, ņemot vērā šo 
kategoriju — jo īpaši bērnu, vecāku 
cilvēku un invalīdu — neaizsargātību.

Or. fr

Pamatojums

Autentiskums ir drošuma garantija patērētājiem; tas palīdz garantēt izcelsmi un produkta 
atbilstību un tādējādi ir neatņemama daļa no ražojuma drošuma novērtēšanas kritērijiem.

Grozījums Nr. 87
Heide Rühle

Regulas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Ražojumi, uz kuriem attiecas 
Savienības saskaņošanas tiesību akti, ar 
kuriem nenosaka pamatprasības, bet ar 
kuriem nosaka veselības un drošuma 
aspektus, kas saistīti ar šādu ražojumu 
izmantošanu, vai saskaņā ar kuriem tie 
būtu jāņem vērā, būtu jāuzskata par 
atbilstošiem vispārīgajai drošuma 
prasībai, ja tie atbilst šiem tiesību aktiem.

Or. en

Grozījums Nr. 88
Morten Løkkegaard

Regulas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Šajā regulā būtu jāņem vērā arī 
„ražojumi, kas piesaista bērnu 
uzmanību”, kuru noformējums skaidri 
atgādina rotaļlietu un, lai gan tā nav 
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rotaļlieta, var būt īpaši pievilcīgs bērniem.

Or. en

Pamatojums

Jebkurš ražojums var būt „pievilcīgs bērniem” — vienkārši tāpēc, ka bērni ir ieinteresēti 
objektos, ka izmanto pieaugušie. Tāpēc ir grūti novērtēt, vai ražojums ir „pievilcīgs bērniem”. 
Attiecīgi tikai tad, ja ražojuma izskats nepārprotami atgādina rotaļlietu, ražotājam būtu 
jāapsver īpaši piesardzības pasākumi un brīdinājumi.

Grozījums Nr. 89
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Ražojumu drošums ietver arī 
personas datu aizsardzību un saistītos 
aspektus (piemēram, „privātums 
plānojumā”) .

Or. de

Grozījums Nr. 90
Ashley Fox

Regulas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Ražojumiem, kas īpaši paredzēti 
bērniem, būtu jānovērtē riska līmenis un 
jāveic attiecīgi pasākumi, lai mazinātu šo 
risku.

Or. en
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Grozījums Nr. 91
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Lai nepieļautu drošuma prasību 
pārklāšanos un nesaderību ar citiem 
Savienības tiesību aktiem, ražojums, kas 
atbilst nozarēm specifiskiem Savienības 
saskaņošanas tiesību aktiem, kuru mērķis ir 
personu veselības un drošības aizsardzība, 
būtu jāuzskata par drošu saskaņā ar šo 
regulu.

(14) Lai nepieļautu drošuma prasību 
pārklāšanos un nesaderību ar citiem 
Savienības tiesību aktiem, ražojums, uz 
kuru attiecas nozarēm specifiski
Savienības saskaņošanas tiesību akti, kuru 
mērķis ir personu veselības un drošuma
aizsardzība, būtu jāizslēdz no šīs regulas 
darbības jomas.

Or. en

(Sk. 5. un 6. panta grozījumus, ko iesniedzis tas pats autors.)

Pamatojums

Regulai nebūtu jāattiecas uz saskaņotām precēm, lai nepieļautu pārklāšanos un dublēšanos, 
jo uz I nodaļas galvenajiem elementiem jau attiecas saskaņošanas tiesību akti. Skaidrs 
nošķīrums starp tiesību aktiem, kas piemērojami saskaņotām un nesaskaņotām patēriņa 
precēm, vienkāršotu gan ražojumu noteikumu ievērošanu uzņēmējiem, gan izpildes 
uzraudzības veikšanu tirgus uzraudzības iestādēm.

Grozījums Nr. 92
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Regulas priekšlikums
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a) Izplatītājam būtu jānodrošina, ka 
ražotājs un importētājs ir izpildījuši savus 
pienākumus, pārbaudot, vai uz ražojuma 
vai uz tā iepakojuma ir norādīts 
uzņēmuma nosaukums, zīmolvārds vai 
adrese, kurā ar ražotāju un importētāju 
var sazināties, kā arī, vai uz ražojuma tā 
identifikācijas nolūkā ir piestiprināts 
ražotāja partijas numurs, sērijas numurs 
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vai cits elements. Izplatītājam nebūtu 
jāpārbauda katrs ražojums atsevišķi, ja 
vien izplatītājs neuzskata, ka ražotājs vai 
importētājs nav izpildījuši visas prasības.

Or. en

Grozījums Nr. 93
Wim van de Camp

Regulas priekšlikums
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a) Izplatītājam būtu jānodrošina, ka 
ražotājs un importētājs ir izpildījuši savus 
pienākumus, pārbaudot, vai uz ražojuma 
vai uz tā iepakojuma ir norādīts 
uzņēmuma nosaukums, modeļa 
nosaukums, zīmolvārds vai adrese, kurā 
ar ražotāju un importētāju var sazināties, 
kā arī, vai uz ražojuma tā identifikācijas 
nolūkā ir piestiprināts ražojuma partijas 
numurs, sērijas numurs vai cits elements. 
Izplatītājam nav jāpārbauda katrs 
ražojums atsevišķi, ja vien izplatītājs 
neuzskata, ka ražotājs vai importētājs nav 
izpildījuši visas prasības.

Or. en

Grozījums Nr. 94
Raffaele Baldassarre

Regulas priekšlikums
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a) Izplatītājam būtu jānodrošina, ka 
ražotājs un importētājs ir izpildījuši savus 
pienākumus, pārbaudot, vai uz ražojuma 
vai uz tā iepakojuma ir norādīts 
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uzņēmuma nosaukums, modeļa 
nosaukums, zīmolvārds vai adrese, kurā 
ar ražotāju un importētāju var sazināties, 
kā arī, vai uz ražojuma tā identifikācijas 
nolūkā ir piestiprināts ražojuma partijas 
numurs, sērijas numurs vai cits elements.

Or. en

Pamatojums

Jāprecizē, ka izplatītājs nevar verificēt šo elementu pareizību, bet var vienīgi konstatēt to 
esību.

Grozījums Nr. 95
Lara Comi

Regulas priekšlikums
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a) Izplatītājam būtu jānodrošina, ka 
ražotājs un importētājs ir izpildījuši savus 
pienākumus, ja vien tas nav objektīvi 
neiespējami vai nav saistīts ar 
nepamatotām izmaksām, pārbaudot, vai 
uz ražojuma vai uz tā iepakojuma ir 
norādīts uzņēmuma nosaukums, 
zīmolvārds vai adrese, kurā ar ražotāju un 
importētāju var sazināties, kā arī, vai uz 
ražojuma identifikācijas nolūkā ir 
piestiprināts ražotāja partijas numurs, 
sērijas numurs vai cits elements. 
Izplatītājam nebūtu jāpārbauda katrs 
ražojums atsevišķi, ja vien izplatītājs 
neuzskata, ka ražotājs vai importētājs nav 
izpildījuši attiecīgās prasības.

Or. it

Grozījums Nr. 96
Matteo Salvini
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Regulas priekšlikums
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a) Izplatītājam būtu jānodrošina, ka 
ražotājs un importētājs ir izpildījuši savus 
pienākumus, pārbaudot, vai uz ražojuma 
vai uz tā iepakojuma ir norādīts 
uzņēmuma nosaukums, zīmolvārds vai 
adrese, kurā ar ražotāju un importētāju 
var sazināties, kā arī, vai uz ražojuma tā 
identifikācijas nolūkā ir piestiprināts 
ražotāja partijas numurs, sērijas numurs 
vai cits elements. Izplatītājam nebūtu 
jāpārbauda katrs ražojums atsevišķi, ja 
vien izplatītājs neuzskata, ka ražotājs vai 
importētājs nav izpildījuši attiecīgās 
prasības.

Or. it

Grozījums Nr. 97
Josef Weidenholzer, Jörg Leichtfried

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Ja ir nodrošināta ražojumu 
identifikācija un ražojumu izsekojamība 
visā piegādes ķēdē, ir vieglāk identificēt 
saimnieciskās darbības veicējus un veikt 
iedarbīgus koriģējošos pasākumus pret 
nedrošiem ražojumiem, piemēram, 
konkrētu ražojumu atsaukšanu. Tādējādi 
ražojumu identificēšana un izsekojamība 
garantē to, ka patērētāji un saimnieciskās 
darbības veicēji saņem precīzu informāciju 
par nedrošiem ražojumiem, un tas veicina 
uzticēšanos tirgū un novērš nevajadzīgus 
tirdzniecības pārtraukumus. Tāpēc uz 
ražojumiem vajadzētu būt informācijai, kas 

(20) Lai garantētu augstu patērētāju 
aizsardzības līmeni, ir būtiski, lai visi 
Eiropas iekšējā tirgū pieejamie ražojumi 
būtu droši. Ja ir nodrošināta ražojumu 
identifikācija, izcelsmes norāde un 
ražojumu izsekojamība visā piegādes ķēdē, 
ir vieglāk identificēt saimnieciskās 
darbības veicējus un veikt iedarbīgus 
koriģējošos pasākumus pret nedrošiem 
ražojumiem, piemēram, konkrētu ražojumu 
atsaukšanu. Tādējādi ražojumu 
identificēšana un izsekojamība garantē to, 
ka patērētāji un saimnieciskās darbības 
veicēji saņem precīzu informāciju par 
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ļauj identificēt ražojumu, ražotāju un, 
attiecīgā gadījumā, importētāju. 
Ražotājiem būtu jāsagatavo arī tehniskā 
dokumentācija par to ražojumiem, un šim 
nolūkam tie var izvēlēties vispiemērotāko 
un izmaksu ziņā lietderīgāko veidu, 
piemēram, elektroniskus līdzekļus. Turklāt 
būtu jāprasa, lai saimnieciskās darbības 
veicēji identificētu saimnieciskās darbības 
veicējus, kuri viņiem ir piegādājuši vai 
kuriem viņi ir piegādājuši kādu ražojumu. 
Personas datu apstrādei, ko veic šīs regulas 
īstenošanas vajadzībām, 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.

nedrošiem ražojumiem, un tas veicina 
uzticēšanos tirgū un novērš nevajadzīgus 
tirdzniecības pārtraukumus. Tāpēc uz 
ražojumiem vajadzētu būt informācijai, kas 
ļauj identificēt ražojumu, ražotāju un, 
attiecīgā gadījumā, importētāju. 
Ražotājiem būtu jāsagatavo arī tehniskā 
dokumentācija par to ražojumiem, un šim 
nolūkam tie var izvēlēties vispiemērotāko 
veidu, piemēram, elektroniskus līdzekļus.
Šajā sakarā Komisijai vajadzētu izveidot 
publisku ražojumu drošuma datubāzi, 
pienācīgi ievērojot nepieciešamo 
konfidencialitāti, lai starptautiskā līmenī 
iekšējā tirgū uzlabotu informētību par 
bīstamiem ražojumiem. Komisijai 
vajadzētu visu attiecīgo informāciju darīt 
pieejamu patērētāju aizsardzības 
organizācijām, citiem ekspertiem un valsts 
iestādēm. Turklāt būtu jāprasa, lai 
saimnieciskās darbības veicēji identificētu 
saimnieciskās darbības veicējus, kuri 
viņiem ir piegādājuši vai kuriem viņi ir 
piegādājuši kādu ražojumu. Personas datu 
apstrādei, ko veic šīs regulas īstenošanas 
vajadzībām, 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.

Or. de

Grozījums Nr. 98
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Ja ir nodrošināta ražojumu 
identifikācija un ražojumu izsekojamība 
visā piegādes ķēdē, ir vieglāk identificēt 
saimnieciskās darbības veicējus un veikt 
iedarbīgus koriģējošos pasākumus pret 

(20) Ja ir nodrošināta ražojumu 
identifikācija un ražojumu izsekojamība 
visā piegādes ķēdē, ir vieglāk identificēt 
saimnieciskās darbības veicējus un veikt 
iedarbīgus koriģējošos pasākumus pret 
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nedrošiem ražojumiem, piemēram, 
konkrētu ražojumu atsaukšanu. Tādējādi 
ražojumu identificēšana un izsekojamība 
garantē to, ka patērētāji un saimnieciskās 
darbības veicēji saņem precīzu informāciju 
par nedrošiem ražojumiem, un tas veicina 
uzticēšanos tirgū un novērš nevajadzīgus 
tirdzniecības pārtraukumus. Tāpēc uz 
ražojumiem vajadzētu būt informācijai, kas 
ļauj identificēt ražojumu, ražotāju un, 
attiecīgā gadījumā, importētāju. 
Ražotājiem būtu jāsagatavo arī tehniskā 
dokumentācija par to ražojumiem, un šim 
nolūkam tie var izvēlēties vispiemērotāko 
un izmaksu ziņā lietderīgāko veidu, 
piemēram, elektroniskus līdzekļus. Turklāt 
būtu jāprasa, lai saimnieciskās darbības 
veicēji identificētu saimnieciskās darbības 
veicējus, kuri viņiem ir piegādājuši vai 
kuriem viņi ir piegādājuši kādu ražojumu. 
Personas datu apstrādei, ko veic šīs regulas 
īstenošanas vajadzībām, 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.

nedrošiem ražojumiem, piemēram, 
konkrētu ražojumu atsaukšanu. Tādējādi 
ražojumu identificēšana un izsekojamība 
garantē to, ka patērētāji un saimnieciskās 
darbības veicēji saņem precīzu informāciju 
par nedrošiem ražojumiem, un tas veicina 
uzticēšanos tirgū un novērš nevajadzīgus 
tirdzniecības pārtraukumus. Tāpēc uz 
ražojumiem vajadzētu būt informācijai, kas 
ļauj identificēt ražojumu, ražotāju vai, 
attiecīgā gadījumā, importētāju. 
Ražotājiem būtu jāsagatavo arī tehniskā 
dokumentācija par to ražojumiem, un šim 
nolūkam tie var izvēlēties vispiemērotāko 
un izmaksu ziņā lietderīgāko veidu, 
piemēram, elektroniskus līdzekļus. Turklāt 
būtu jāprasa, lai saimnieciskās darbības 
veicēji identificētu saimnieciskās darbības 
veicējus, kuri viņiem ir piegādājuši vai 
kuriem viņi ir piegādājuši kādu ražojumu. 
Personas datu apstrādei, ko veic šīs regulas 
īstenošanas vajadzībām, 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.

Or. en

(Sk. 8. un 10. panta grozījumus, ko iesniedzis tas pats autors.)

Pamatojums

Ja uz importēta ražojuma ir jānorāda ārpussavienības ražotāja nosaukums un adrese, šī 
informācija būs zināma importētāja konkurentiem un korporatīvajiem klientiem, kā rezultātā 
nākotnē viņi varētu apiet šo konkrēto importētāju un saņemt preces tieši no ārpussavienības 
ražotāja. Tādējādi MVU varētu mazināties interese par importēšanu, un līdz ar to būtiski tiktu 
kropļota konkurence. Tāpēc ir ieteicams šo informāciju iekļaut tehniskajā dokumentācijā.

Grozījums Nr. 99
Markus Pieper, Markus Ferber

Regulas priekšlikums
21. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Izcelsmes norāde papildina 
izsekojamības pamatprasības, kas attiecas 
uz ražotāja nosaukumu un adresi. 
Konkrēti, izcelsmes valsts norāde palīdz 
noteikt faktisko ražošanas vietu visos tajos 
gadījumos, kad ar ražotāju nevar 
sazināties vai tā norādītā adrese atšķiras 
no faktiskās ražošanas vietas. Šāda 
informācija var atvieglot tirgus 
uzraudzības iestāžu uzdevumu izsekot 
ražojumu līdz tā faktiskajai ražošanas 
vietai un dot iespēju sazināties ar 
izcelsmes valstu iestādēm, veicot 
piemērotus turpmākus pasākumus 
saistībā ar divpusēju vai daudzpusēju 
sadarbību patēriņa preču drošuma 
jautājumos.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Izcelsmes norāde izsekojamības nolūkos ir lieka un nesamērīga. Tas nedotu nekādu labumu 
patērētājiem, jo ir jānorāda ražotāja nosaukums un adrese.

Grozījums Nr. 100
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Izcelsmes norāde papildina 
izsekojamības pamatprasības, kas attiecas 
uz ražotāja nosaukumu un adresi. 
Konkrēti, izcelsmes valsts norāde palīdz 
noteikt faktisko ražošanas vietu visos tajos 
gadījumos, kad ar ražotāju nevar 
sazināties vai tā norādītā adrese atšķiras 
no faktiskās ražošanas vietas. Šāda 
informācija var atvieglot tirgus 
uzraudzības iestāžu uzdevumu izsekot 

svītrots
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ražojumu līdz tā faktiskajai ražošanas 
vietai un dot iespēju sazināties ar 
izcelsmes valstu iestādēm, veicot 
piemērotus turpmākus pasākumus 
saistībā ar divpusēju vai daudzpusēju 
sadarbību patēriņa preču drošuma 
jautājumos.

Or. en

(Sk. 7. panta grozījumu, ko iesniedzis tas pats autors).

Pamatojums

Prasība norādīt izcelsmi patēriņa precēm nav nedz ņemta vērā ietekmes novērtējumā, nedz 
arī ietverta jaunajā tiesiskajā regulējumā. Tā neuzlabotu patērētāju drošumu vai ražojumu 
izsekojamību, ko jau nodrošina ar citiem līdzekļiem saskaņotajos tiesību aktos un patēriņa 
preču drošuma regulā (CPSR). Tā arī maldinātu patērētājus par ražojumiem, kas rodas 
sarežģītas pasaules mēroga piegādes ķēdes rezultātā. Visbeidzot, tās ieviešana radītu lielas 
izmaksas uzņēmējiem un publiskajām iestādēm.

Grozījums Nr. 101
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Izcelsmes norāde papildina 
izsekojamības pamatprasības, kas attiecas 
uz ražotāja nosaukumu un adresi. 
Konkrēti, izcelsmes valsts norāde palīdz 
noteikt faktisko ražošanas vietu visos tajos 
gadījumos, kad ar ražotāju nevar 
sazināties vai tā norādītā adrese atšķiras 
no faktiskās ražošanas vietas. Šāda 
informācija var atvieglot tirgus 
uzraudzības iestāžu uzdevumu izsekot 
ražojumu līdz tā faktiskajai ražošanas 
vietai un dot iespēju sazināties ar 
izcelsmes valstu iestādēm, veicot 
piemērotus turpmākus pasākumus 
saistībā ar divpusēju vai daudzpusēju 
sadarbību patēriņa preču drošuma 
jautājumos.

svītrots
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Or. de

Pamatojums

Obligāta izcelsmes norāde nepalielinās ražojumu drošību. Ražotāja adrese un identifikācijas 
numurs jau pašlaik ir jānorāda uz ražojumiem, tādējādi ļaujot to noskaidrot. Ražojuma 
drošuma sasaistīšana ar Muitas kodeksa noteikumiem būtu saistīta ar ievērojamām izmaksām 
un laika ieguldījumu attiecīgajiem uzņēmumiem.

Grozījums Nr. 102
Andreas Schwab, Othmar Karas

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Izcelsmes norāde papildina 
izsekojamības pamatprasības, kas attiecas 
uz ražotāja nosaukumu un adresi. 
Konkrēti, izcelsmes valsts norāde palīdz 
noteikt faktisko ražošanas vietu visos tajos 
gadījumos, kad ar ražotāju nevar
sazināties vai tā norādītā adrese atšķiras 
no faktiskās ražošanas vietas. Šāda 
informācija var atvieglot tirgus 
uzraudzības iestāžu uzdevumu izsekot 
ražojumu līdz tā faktiskajai ražošanas 
vietai un dot iespēju sazināties ar 
izcelsmes valstu iestādēm, veicot 
piemērotus turpmākus pasākumus 
saistībā ar divpusēju vai daudzpusēju 
sadarbību patēriņa preču drošuma 
jautājumos.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 103
Josef Weidenholzer, Jörg Leichtfried

Regulas priekšlikums
21. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Izcelsmes norāde papildina 
izsekojamības pamatprasības, kas attiecas 
uz ražotāja nosaukumu un adresi. Konkrēti, 
izcelsmes valsts norāde palīdz noteikt 
faktisko ražošanas vietu visos tajos 
gadījumos, kad ar ražotāju nevar sazināties 
vai tā norādītā adrese atšķiras no faktiskās 
ražošanas vietas. Šāda informācija var 
atvieglot tirgus uzraudzības iestāžu 
uzdevumu izsekot ražojumu līdz tā 
faktiskajai ražošanas vietai un dot iespēju 
sazināties ar izcelsmes valstu iestādēm, 
veicot piemērotus turpmākus pasākumus 
saistībā ar divpusēju vai daudzpusēju 
sadarbību patēriņa preču drošuma 
jautājumos.

(21) Ir ļoti svarīgi un nepieciešami 
nodrošināt ražojuma izsekojamību visā 
dzīves ciklā un izmantot izsekošanas 
etiķetes, lai noteiktu izcelsmes valsti un 
atbildīgo ražotāju. Vienlaikus attiecīgie 
pasākumi nedrīkst radīt nesamērīgu 
administratīvo slogu. Izcelsmes norāde 
papildina izsekojamības pamatprasības, kas 
attiecas uz ražotāja nosaukumu un adresi. 
Konkrēti, izcelsmes valsts norāde palīdz 
noteikt faktisko ražošanas vietu visos tajos 
gadījumos, kad ar ražotāju nevar sazināties 
vai tā norādītā adrese atšķiras no faktiskās 
ražošanas vietas. Vienlaikus izcelsmes 
norādes var palīdzēt patērētājiem iegūt 
informāciju par ražojuma ilgtspējību, 
sniedzot atsauces uz sociālajiem un 
ekoloģiskajiem standartiem, kā arī par 
vispārējo drošumu un kvalitāti. Šāda 
informācija var atvieglot tirgus uzraudzības 
iestāžu uzdevumu izsekot ražojumu līdz tā 
faktiskajai ražošanas vietai un dot iespēju 
sazināties ar izcelsmes valstu iestādēm, 
veicot piemērotus turpmākus pasākumus 
saistībā ar divpusēju vai daudzpusēju 
sadarbību patēriņa preču drošuma 
jautājumos. Tāpēc Komisijai būtu aktīvāk 
jāiesaistās Eiropas tirgus uzraudzības 
iestāžu, muitas iestāžu un dalībvalstu un 
trešo valstu kompetento iestāžu darbību 
saskaņošanā.

Or. de

Grozījums Nr. 104
Gino Trematerra

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Izcelsmes norāde papildina (21) Izcelsmes norāde papildina 
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izsekojamības pamatprasības, kas attiecas 
uz ražotāja nosaukumu un adresi. Konkrēti, 
izcelsmes valsts norāde palīdz noteikt 
faktisko ražošanas vietu visos tajos 
gadījumos, kad ar ražotāju nevar sazināties 
vai tā norādītā adrese atšķiras no faktiskās 
ražošanas vietas. Šāda informācija var 
atvieglot tirgus uzraudzības iestāžu 
uzdevumu izsekot ražojumu līdz tā 
faktiskajai ražošanas vietai un dot iespēju 
sazināties ar izcelsmes valstu iestādēm, 
veicot piemērotus turpmākus pasākumus 
saistībā ar divpusēju vai daudzpusēju 
sadarbību patēriņa preču drošuma 
jautājumos.

izsekojamības pamatprasības, kas attiecas 
uz ražotāja nosaukumu un adresi. Konkrēti, 
izcelsmes valsts norāde palīdz noteikt 
faktisko ražošanas vietu visos tajos 
gadījumos, kad ar ražotāju nevar sazināties 
vai tā norādītā adrese atšķiras no faktiskās 
ražošanas vietas. Turklāt mūsdienu 
uzņēmējdarbības procesi attiecībā uz 
iepirkumiem un materiālu pārstrādi ir 
tādi, ka, lai nodrošinātu, ka patērētāji ir 
pilnīgi un precīzi informēti par patieso 
izcelsmes vietu, nepietiek ar norādi par 
gatavā ražojuma izcelsmes valsti.
Informācija par sastāvdaļu materiālu 
izcelsmes valsti nodrošina, ka ir ievērotas 
patērētāju tiesības izdarīt apzinātu 
pirkuma izvēli. Šāda informācija var 
atvieglot tirgus uzraudzības iestāžu 
uzdevumu izsekot ražojumu līdz tā 
faktiskajai ražošanas vietai un dot iespēju 
sazināties ar izcelsmes valstu iestādēm, 
veicot piemērotus turpmākus pasākumus 
saistībā ar divpusēju vai daudzpusēju 
sadarbību patēriņa preču drošuma 
jautājumos.

Or. it

Grozījums Nr. 105
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) Norāde par ražojuma izcelsmi ir 
vienīgais veids, kā nodrošināt, ka 
patērētāji ir precīzi informēti par faktisko 
izcelsmes vietu.

Ja uzņēmēji izpilda prasību identificēt 
ražotāju, tas var nebūt pietiekami, lai būtu 
iespējams noteikt ražošanas vietu, un tas 
varētu maldināt patērētājus.



PE516.922v03-00 22/156 AM\1003186LV.doc

LV

Tāpēc izcelsmes norādei ir jābūt skaidri 
redzamai, lai ļautu patērētājiem veikt 
apzinātāku pirkuma izvēli un ņemt vērā 
papildinformāciju par dažādiem 
ražošanas posmiem vai atbilstību 
augstiem standartiem attiecībā uz 
kvalitāti, sociālajiem apstākļiem vai vidi.

Or. it

Grozījums Nr. 106
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Šajā regulā būtu jānosaka procedūras, 
kā pieprasāmi Eiropas standarti šīs regulas 
atbalstam un kā iesniedzami formāli 
iebildumi pret tiem, un tās būtu jāsalāgo ar 
Regulu (ES) Nr. 1025/2012. Lai 
nodrošinātu vispārēju konsekvenci Eiropas 
standartizācijas jautājumos, Eiropas 
standartu pieprasījumi vai iebildumi pret 
Eiropas standartu pēc pienācīgas 
apspriešanās ar dalībvalstu ekspertiem 
patēriņa preču drošuma jomā būtu 
jāiesniedz komitejai, kas izveidota ar 
minēto regulu.

(24) Šajā regulā būtu jānosaka procedūras, 
kā pieprasāmi Eiropas standarti šīs regulas 
atbalstam un kā iesniedzami formāli 
iebildumi pret tiem, un tās būtu jāsalāgo ar 
Regulu (ES) Nr. 1025/2012. Lai 
nodrošinātu vispārēju konsekvenci Eiropas 
standartizācijas jautājumos, Eiropas 
standartu pieprasījumi vai iebildumi pret 
Eiropas standartu pēc pienācīgas 
apspriešanās ar dalībvalstu ekspertiem 
patēriņa preču drošuma jomā un 
attiecīgajām ieinteresētajām personām
būtu jāiesniedz komitejai, kas izveidota ar 
minēto regulu.

Or. en

(Sk. 16. panta 1. punkta grozījumu, ko iesniedzis tas pats autors.)

Pamatojums

Komisijai, nosakot jauno Eiropas drošības standartu saturu, vajadzības gadījumā būtu jāņem 
vērā ieinteresēto personu viedokļi, lai nodrošinātu, ka šie standarti ir būtiski, samērīgi un 
efektīvi.
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Grozījums Nr. 107
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus 
šīs regulas īstenošanā, būtu jāpiešķir 
Komisijai īstenošanas pilnvaras attiecībā 
uz atbrīvojumu no pienākuma informēt 
tirgus uzraudzības iestādes par 
ražojumiem, kas rada risku, attiecībā uz 
datu nesēja veidu un tā novietošanu uz 
ražojuma izsekojamības sistēmas 
vajadzībām, attiecībā uz standartizācijas 
pieprasījumiem Eiropas standartizācijas 
organizācijām un attiecībā uz lēmumiem 
par formāliem iebildumiem pret Eiropas 
standartiem. Minētās pilnvaras būtu 
jāīsteno saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2011. gada 16. februāra 
Regulu (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka 
normas un vispārīgus principus par 
dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri 
attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu.

(27) Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus 
šīs regulas īstenošanā, būtu jāpiešķir 
Komisijai īstenošanas pilnvaras attiecībā 
uz atbrīvojumu no pienākuma informēt 
tirgus uzraudzības iestādes par 
ražojumiem, kas rada risku, attiecībā uz 
datu nesēja veidu un tā novietošanu uz 
ražojuma izsekojamības sistēmas 
vajadzībām un attiecībā uz lēmumiem par 
formāliem iebildumiem pret Eiropas 
standartiem. Minētās pilnvaras būtu 
jāīsteno saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2011. gada 16. februāra 
Regulu (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka 
normas un vispārīgus principus par 
dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri 
attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu.

Or. en

(Sk. 16. panta 1. punkta grozījumu, ko iesniedzis tas pats autors.)

Pamatojums

Jaunie Eiropas patēriņa produktu drošības standarti, kuru pamatā ir 4. pants, būtu jāuzskata 
par pamata akta papildinājumu, pievienojot nebūtiskus elementus saskaņā ar LESD 
290. pantu. Tā kā 4. pants it ļoti vispārīgs, Eiropas Parlamentam un Komisijai vajadzētu būt 
iespējai atsaukt Komisijas pilnvaras noteikt jaunu standartu un iebilst pret tām. Tāpēc 
pilnvaras būtu jānosaka ar deleģētu aktu.

Grozījums Nr. 108
Lara Comi

Regulas priekšlikums
29. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Lai saglabātu augstu līmeni 
patērētāju veselības un drošības jomā, 
būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
aktus saskaņā ar LESD 290. pantu 
attiecībā uz ražojumiem, attiecībā uz 
kuriem ražotāja un importētāja 
nosaukums un adrese nav jānorāda uz 
paša ražojuma, jo ar šādiem ražojumiem 
ir saistīts neliels risks, un attiecībā uz tādu 
ražojumu identificēšanu un izsekojamību, 
kas rada potenciālu nopietnu risku 
veselībai un drošībai. Ir īpaši būtiski, lai 
Komisija, veicot sagatavošanas darbu, 
rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp 
ekspertu līmenī. Komisijai, sagatavojot un 
izstrādājot deleģētos aktus, būtu 
jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un 
atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ražojuma un saimnieciskās darbības veicēja identificēšana un ražojumu izsekojamība ir 
būtiski svarīga. Lai nodrošinātu tirgū laisto ražojumu drošumu, ir būtiski skaidri norādīt un 
definēt katra saimnieciskās darbības veicēja pienākumus un lomu.

Grozījums Nr. 109
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Lai saglabātu augstu līmeni 
patērētāju veselības un drošības jomā, 
būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
aktus saskaņā ar LESD 290. pantu 
attiecībā uz ražojumiem, attiecībā uz 
kuriem ražotāja un importētāja 
nosaukums un adrese nav jānorāda uz 

svītrots
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paša ražojuma, jo ar šādiem ražojumiem 
ir saistīts neliels risks, un attiecībā uz tādu 
ražojumu identificēšanu un izsekojamību, 
kas rada potenciālu nopietnu risku 
veselībai un drošībai. Ir īpaši būtiski, lai 
Komisija, veicot sagatavošanas darbu, 
rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp 
ekspertu līmenī. Komisijai, sagatavojot un 
izstrādājot deleģētos aktus, būtu 
jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un 
atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

Or. it

Grozījums Nr. 110
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Lai saglabātu augstu līmeni patērētāju 
veselības un drošības jomā, būtu jādeleģē 
Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā 
ar LESD 290. pantu attiecībā uz 
ražojumiem, attiecībā uz kuriem ražotāja 
un importētāja nosaukums un adrese nav 
jānorāda uz paša ražojuma, jo ar šādiem 
ražojumiem ir saistīts neliels risks, un 
attiecībā uz tādu ražojumu identificēšanu 
un izsekojamību, kas rada potenciālu 
nopietnu risku veselībai un drošībai. Ir 
īpaši būtiski, lai Komisija, veicot 
sagatavošanas darbu, rīkotu atbilstīgas 
apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī. 
Komisijai, sagatavojot un izstrādājot 
deleģētos aktus, būtu jānodrošina 
vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga 
attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

(29) Lai saglabātu augstu līmeni patērētāju 
veselības un drošības jomā, būtu jādeleģē 
Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā 
ar LESD 290. pantu attiecībā uz 
ražojumiem, attiecībā uz kuriem ražotāja 
un importētāja nosaukums un adrese nav 
jānorāda uz paša ražojuma, jo ar šādiem 
ražojumiem ir saistīts neliels risks, un 
attiecībā uz tādu ražojumu identificēšanu 
un izsekojamību, kas rada potenciālu 
nopietnu risku veselībai un drošībai. Īpaši 
svarīgi, lai Komisija, veicot sagatavošanas 
darbus, atbilstīgi apspriestos, tostarp 
ekspertu līmenī, it īpaši iesaistot patērētāju 
aizsardzības organizācijas. Komisijai, 
sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, 
būtu jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un 
atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

Or. de
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Grozījums Nr. 111
Ashley Fox

Regulas priekšlikums
1. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšmets Priekšmets un mērķis

Or. en

Grozījums Nr. 112
Ashley Fox

Regulas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā regulā ir izklāstīti noteikumi par to 
patēriņa preču drošumu, kas laistas vai 
darītas pieejamas Savienības tirgū.

Šīs regulas mērķis ir nodrošināt pareizu 
iekšējā tirgus darbību, vienlaikus 
saglabājot augstu līmeni veselības, 
drošuma un patērētāju aizsardzības jomā.
Šajā regulā ir izklāstīti noteikumi par to 
patēriņa preču drošumu, kas laistas vai 
darītas pieejamas Savienības tirgū.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums skaidri izklāsta regulas mērķi, to cieši sasaistot ar LESD 114. pantu.

Grozījums Nr. 113
Pablo Arias Echeverría

Regulas priekšlikums
1. pants 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā regulā ir izklāstīti noteikumi par to 
patēriņa preču drošumu, kas laistas vai 

Šajā regulā ir izklāstīti noteikumi par to 
patēriņa preču drošumu, kas laistas vai 
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darītas pieejamas Savienības tirgū. darītas pieejamas Savienības tirgū, un tās 
galvenais mērķis ir nodrošināt, ka tirgū 
pieejamie ražojumi ir droši patērētājiem.

Or. es

Grozījums Nr. 114
Raffaele Baldassarre

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) saprātīgi paredzamos apstākļos 
patērētāji varētu tos lietot, pat ja tie nav 
paredzēti patērētājiem;

(b) saprātīgi paredzamos apstākļos 
patērētāji varētu tos lietot, pat ja tie nav 
tieši paredzēti patērētājiem; ražojumi nav 
paredzēti patērētāju lietošanai, ja tie 
saprātīgi paredzamos apstākļos ir 
paredzēti vienīgi profesionāļu lietošanai 
un skaidri marķēti un pasniegti kā tādi;

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums palīdzētu nodrošināt tik nepieciešamo tiesisko noteiktību ražotājiem, kuri ražo 
profesionālos ražojumus, nepārprotami norādot drošības informācijā un lietošanas 
instrukcijā, ka tie ir paredzēti profesionālai izmantošanai īpašos apstākļos, piemēram, 
apmācītiem pieaugušajiem viņu darba devēja uzraudzībā. Piemēram, tas var attiekties uz 
profesionāliem instrumentiem vai uzstādīšanas aprīkojumu, kura pārdošana „čaklo roku” 
mazumtirdzniecības veikalos nav paredzēta vai ir atļauta tikai ar īpašiem nosacījumiem, ka 
ražotājs veic iepazīstināšanu.

Grozījums Nr. 115
Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) saprātīgi paredzamos apstākļos 
patērētāji varētu tos lietot, pat ja tie nav

(b) saprātīgi paredzamos apstākļos 
patērētāji varētu tos lietot, pat ja, laižot 
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paredzēti patērētājiem; tirgū, tie nebija viņiem paredzēti;

Or. de

Pamatojums

Jo īpaši attiecībā uz tulkojumu vācu valodā: tas būtu jāformulē tādā veidā, lai būtu skaidrāks, 
ka direktīvas priekšlikuma 2. panta 1. punkta b) apakšpunkta mērķis ir tikai nodrošināt, ka šīs 
regulas darbības jomā ietilpst ražojumi, kurus saprātīgi paredzamos apstākļos izmantos arī 
patērētāji. Šeit nav mērķis regulēt patērētāju veiktu ražojumu nepareizu lietošanu.

Grozījums Nr. 116
Ashley Fox

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) patērētāji ir pakļauti to iedarbībai 
saistībā ar patērētājiem sniegtu 
pakalpojumu.

(c) tos ir paredzēts piedāvāt patērētājam 
sniegta pakalpojuma gaitā — neatkarīgi 
no tā, vai ražojumu lieto pats patērētājs.

Or. en

Grozījums Nr. 117
Lara Comi

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šo regulu nepiemēro ražojumiem, kuri 
pirms lietošanas ir jālabo vai jāatjauno, ja 
šos ražojumus dara pieejamus tirgū kā 
tādus.

2. Šo regulu nepiemēro ražojumiem, kuri 
pirms lietošanas ir jālabo vai jāatjauno, ja 
šos ražojumus dara pieejamus tirgū kā 
tādus, ne arī lietotiem ražojumiem, kas 
sākotnēji laisti tirgū pirms šīs regulas 
stāšanās spēkā.

Or. en
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Pamatojums

Ir jānovērš tiesību akta atpakaļejošs spēks attiecībā uz lietotiem ražojumiem.

Grozījums Nr. 118
Catherine Stihler

Regulas priekšlikums
2. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) cilvēkiem paredzētām zālēm vai 
veterinārām zālēm;

(a) cilvēkiem paredzētām zālēm vai 
medicīnas ierīcēm vai veterinārām zālēm 
vai ierīcēm;

Or. en

Grozījums Nr. 119
Bernadette Vergnaud

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) saskarei ar pārtiku paredzētiem 
materiāliem vai izstrādājumiem, ciktāl ar 
šiem ražojumiem saistītos riskus aptver 
Regula (EK) Nr. 1935/2004 vai citi 
Savienības tiesību akti, kas piemērojami 
pārtikai;

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Tā kā šie ražojumi ir pakļauti saskaņošanas Regulai (EK) Nr. 1935/2004, būtu daudz 
atbilstošāk, ja uz tiem attiektos 2. panta 4. punktu noteikumi tāpat kā uz citiem ražojumiem, uz 
kuriem attiecas specifiskās saskaņotās cilvēku veselības un drošuma prasības. Turklāt pilnīga 
šo ražojumu izslēgšana no regulas darbības jomas būtu līdzvērtīga uzņēmēju atbrīvošanai no 
pienākumiem sniegt informāciju, tostarp attiecībā uz preču izcelsmi.
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Grozījums Nr. 120
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Regulas priekšlikums
2. pants – 3. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) medicīnas ierīcēm, kas minētas 
Direktīvā 93/42/EEK par medicīnas 
ierīcēm, Direktīvā 90/385/EEK attiecībā 
uz aktīvām implantējamām medicīnas 
ierīcēm un Direktīvā 98/79/EK par 
medicīnas ierīcēm, ko lieto in vitro 
diagnostikā;

Or. de

Pamatojums

Atsauces uz pagaidām spēkā esošajām direktīvām būtu jāgroza saskaņā ar priekšlikumu 
Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par medicīnas ierīcēm un par Direktīvas 
2001/83/EK , Regulas (EK) Nr. 178/2002 un Regulas (EK) 1223/ 2009 grozījumiem, ko 
pašlaik izskata un kas vēl nav pieņemta, un priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes 
regulai par medicīnas ierīcēm, ko lieto in vitro diagnostikā.

Grozījums Nr. 121
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Daniel Caspary

Regulas priekšlikums
2. pants – 3. punkts – ja apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ja) būvizstrādājumiem, kas minēti 
2011. gada 9. marta Regulā (ES) Nr. 305/ 
2011;

Or. de

Pamatojums

Nav nepieciešams grozīt noteikumus, kas reglamentē būvizstrādājumus: uz tiem jau attiecas 
attiecīgie noteikumi.
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Grozījums Nr. 122
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
2. pants – 3. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) iekārtām, ar kurām vai kurās 
patērētāji pārvietojas un kuras 
pakalpojuma sniedzējs ekspluatē saistībā 
ar patērētājiem sniegtu pakalpojumu;

svītrots

Or. it

Grozījums Nr. 123
Heide Rühle

Regulas priekšlikums
2. pants – 3. punkts – ia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ia) būvizstrādājumiem, pamatojoties uz 
2011. gada marta Regulu (ES) Nr. 305/ 
2011;

Or. en

Grozījums Nr. 124
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
2. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šīs regulas II–IV nodaļu nepiemēro 
ražojumiem, uz kuriem attiecas prasības, 
kas paredzētas cilvēka veselības un 
drošības aizsardzībai un noteiktas 
Savienības saskaņošanas tiesību aktos vai 
saskaņā ar tiem.

4. Šo regulu nepiemēro ražojumiem, uz 
kuriem attiecas prasības, kas paredzētas 
cilvēka veselības un drošības aizsardzībai 
un noteiktas Savienības saskaņošanas 
tiesību aktos vai saskaņā ar tiem.

Or. en
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(Sk. 5. un 6. panta grozījumus, ko iesniedzis tas pats autors.)

Pamatojums

Regulai nebūtu jāattiecas uz saskaņotām precēm, lai nepieļautu pārklāšanos un dublēšanos, 
jo uz I nodaļas galvenajiem elementiem jau attiecas saskaņošanas tiesību akti. Skaidrs 
nošķīrums starp tiesību aktiem, kas piemērojami saskaņotām un nesaskaņotām patēriņa 
precēm, vienkāršotu gan ražojumu noteikumu ievērošanu uzņēmējiem, gan izpildes 
uzraudzību tirgus uzraudzības iestādēm.

Grozījums Nr. 125
Heide Rühle

Regulas priekšlikums
2. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šīs regulas II–IV nodaļu nepiemēro 
ražojumiem, uz kuriem attiecas prasības, 
kas paredzētas cilvēka veselības un 
drošības aizsardzībai un noteiktas 
Savienības saskaņošanas tiesību aktos vai 
saskaņā ar tiem.

4. Šīs regulas II–IV nodaļu nepiemēro 
ražojumiem, uz kuriem attiecas prasības, 
kas paredzētas cilvēka veselības un 
drošības aizsardzībai un noteiktas 
Savienības saskaņošanas tiesību aktos vai
tiesību aktos, ar ko nosaka prasības (vai 
nodrošina līdzekļus šādu prasību 
noteikšanai), kas attiecas uz šiem 
ražojumiem un ir paredzētas cilvēka 
veselības un drošuma aizsardzībai.

Or. en

Grozījums Nr. 126
Ashley Fox

Regulas priekšlikums
2. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šīs regulas II–IV nodaļu nepiemēro 
ražojumiem, uz kuriem attiecas prasības, 
kas paredzētas cilvēka veselības un 
drošības aizsardzībai un noteiktas 
Savienības saskaņošanas tiesību aktos vai 

4. Šo regulu nepiemēro ražojumiem, uz 
kuriem attiecas prasības, kas paredzētas 
cilvēka veselības un drošības aizsardzībai 
un noteiktas Savienības saskaņošanas 
tiesību aktos vai saskaņā ar tiem.
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saskaņā ar tiem.

Or. en

Pamatojums

Viens no šīs regulas mērķiem ir vienkāršošana. To nevar panākt, ja jaunais priekšlikums 
dublē pasākumus, kas jau ietverti spēkā esošajos saskaņošanas tiesību aktos un kas paredz 
konkrētākas prasības attiecībā uz ražojumu drošumu. Šī Komisijas pieeja noved pie 
neskaidrības par to, kas ir piemērojams, un tā rezultātā palielinās izmaksas uzņēmumiem.

Grozījums Nr. 127
Pablo Arias Echeverría

Regulas priekšlikums
2. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šīs regulas II–IV nodaļu nepiemēro 
ražojumiem, uz kuriem attiecas prasības, 
kas paredzētas cilvēka veselības un 
drošības aizsardzībai un noteiktas 
Savienības saskaņošanas tiesību aktos vai 
saskaņā ar tiem.

4. Šīs regulas III nodaļu nepiemēro 
ražojumiem, uz kuriem attiecas prasības, 
kas paredzētas cilvēka veselības un 
drošības aizsardzībai un noteiktas 
Savienības saskaņošanas tiesību aktos vai 
saskaņā ar tiem, un II nodaļu piemēro 
papildinošā veidā attiecībā uz aspektiem, 
uz ko neattiecas minētie tiesību akti.

Or. es

Pamatojums

Abi priekšlikumi (SRPP un ASM) tiek saskaņoti ar Regulu Nr. 765/08 un Lēmumu Nr. 768/08. 
Tāpat kā tirgus uzraudzība tiek veikta saskaņā ar vienu tiesību aktu, mēs vēlētos minimālos 
uzņēmēju pienākumus noteikt tikai vienā tekstā. Tas atvieglos un vienkāršos tirgus 
uzraudzības iestāžu darbu. Vairākas specifiskās direktīvas pašlaik tiek pārskatītas, un, ja 
kādam ražojumam, ņemot vērā tā īpašības, ir papildus nepieciešama precīzāka specifikācija, 
tas tiks paredzēts to noteikumos. 

Grozījums Nr. 128
Jürgen Creutzmann

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

(1) “drošs ražojums” ir ikviens ražojums, 
kas parastos vai saprātīgi paredzamos 
attiecīgā ražojuma lietošanas apstākļos, pie 
kā pieder arī lietošanas ilgums un, attiecīgā 
gadījumā, prasības, kas attiecas uz laišanu 
ekspluatācijā, uzstādīšanu un apkopi, 
nerada nekādu risku vai tikai minimālus 
riskus, kuri samērojami ar ražojuma 
izmantošanu un tiek uzskatīti par 
pieņemamiem un saderīgiem ar augstu 
līmeni personu veselības un drošības 
aizsardzībā;

(1) “drošs ražojums” ir ikviens ražojums, 
kas parastos vai saprātīgi paredzamos 
attiecīgā ražojuma lietošanas apstākļos, pie 
kā pieder arī lietošanas ilgums un, attiecīgā 
gadījumā, prasības, kas attiecas uz laišanu 
ekspluatācijā, uzstādīšanu, apkopi, 
apmācību un uzraudzību, nerada nekādu 
risku vai tikai minimālus riskus, kuri 
samērojami ar ražojuma izmantošanu un 
tiek uzskatīti par pieņemamiem un 
saderīgiem ar augstu līmeni personu 
veselības un drošības aizsardzībā;

Or. en

Pamatojums

Novērtējot ražojuma drošību, pienācīgi jāņem vērā pienākumi un uzraudzības vai apmācību 
pienākumi ģimenes locekļiem, pakalpojumu sniedzējiem vai darba devējiem.

Grozījums Nr. 129
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) “drošs ražojums” ir ikviens ražojums, 
kas parastos vai saprātīgi paredzamos 
attiecīgā ražojuma lietošanas apstākļos, pie 
kā pieder arī lietošanas ilgums un, attiecīgā 
gadījumā, prasības, kas attiecas uz laišanu 
ekspluatācijā, uzstādīšanu un apkopi, 
nerada nekādu risku vai tikai minimālus 
riskus, kuri samērojami ar ražojuma 
izmantošanu un tiek uzskatīti par 
pieņemamiem un saderīgiem ar augstu 
līmeni personu veselības un drošības 
aizsardzībā;

(1) “drošs ražojums” ir ikviens ražojums, 
kas ir īsts un parastos vai saprātīgi 
paredzamos attiecīgā ražojuma lietošanas 
apstākļos, pie kā pieder arī lietošanas 
ilgums un, attiecīgā gadījumā, prasības, kas 
attiecas uz laišanu ekspluatācijā, 
uzstādīšanu un apkopi, nerada nekādu risku 
vai tikai minimālus riskus, kuri samērojami 
ar ražojuma izmantošanu un tiek uzskatīti 
par pieņemamiem un saderīgiem ar augstu 
līmeni personu veselības un drošības 
aizsardzībā;

Or. de
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Pamatojums

Viltoti ražojumi var radīt ievērojamus riskus veselībai un drošumam, un tāpēc droša 
ražojuma definīcijā būtu jāiekļauj atsauce uz tā īstumu.

Grozījums Nr. 130
Constance Le Grip

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) “drošs ražojums” ir ikviens ražojums, 
kas parastos vai saprātīgi paredzamos 
attiecīgā ražojuma lietošanas apstākļos, pie 
kā pieder arī lietošanas ilgums un, attiecīgā 
gadījumā, prasības, kas attiecas uz laišanu 
ekspluatācijā, uzstādīšanu un apkopi, 
nerada nekādu risku vai tikai minimālus 
riskus, kuri samērojami ar ražojuma 
izmantošanu un tiek uzskatīti par 
pieņemamiem un saderīgiem ar augstu 
līmeni personu veselības un drošības 
aizsardzībā;

(1) “drošs ražojums” ir ikviens autentisks
ražojums, kas parastos vai saprātīgi 
paredzamos attiecīgā ražojuma lietošanas 
apstākļos, pie kā pieder arī lietošanas 
ilgums un, attiecīgā gadījumā, prasības, kas 
attiecas uz laišanu ekspluatācijā, 
uzstādīšanu un apkopi, nerada nekādu risku 
vai tikai minimālus riskus, kuri samērojami 
ar ražojuma izmantošanu un tiek uzskatīti 
par pieņemamiem un saderīgiem ar augstu 
līmeni personu veselības un drošības 
aizsardzībā;

Or. fr

Pamatojums

Autentiskums ir drošuma garantija patērētājiem; tas palīdz garantēt izcelsmi un produkta 
atbilstību, un tādēļ tam vajadzētu būt neatņemamai daļai no ražojuma drošuma novērtēšanas 
kritērijiem.

Grozījums Nr. 131
Raffaele Baldassarre

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) “drošs ražojums” ir ikviens ražojums, 
kas parastos vai saprātīgi paredzamos 
attiecīgā ražojuma lietošanas apstākļos, pie 

(1) “drošs ražojums” ir ikviens ražojums, 
kas atbilst Savienības saskaņošanas 
tiesību aktiem veselības un drošuma jomā. 



PE516.922v03-00 36/156 AM\1003186LV.doc

LV

kā pieder arī lietošanas ilgums un, attiecīgā 
gadījumā, prasības, kas attiecas uz laišanu 
ekspluatācijā, uzstādīšanu un apkopi, 
nerada nekādu risku vai tikai minimālus 
riskus, kuri samērojami ar ražojuma 
izmantošanu un tiek uzskatīti par 
pieņemamiem un saderīgiem ar augstu 
līmeni personu veselības un drošības 
aizsardzībā;

Ja šādu tiesību aktu nav, tas ir ikviens 
ražojums, kas parastos vai saprātīgi 
paredzamos attiecīgā ražojuma lietošanas 
apstākļos, pie kā pieder arī lietošanas 
ilgums un, attiecīgā gadījumā, prasības, kas 
attiecas uz laišanu ekspluatācijā, 
uzstādīšanu un apkopi, nerada nekādu risku 
vai tikai minimālus riskus, kuri samērojami 
ar ražojuma izmantošanu un tiek uzskatīti 
par pieņemamiem un saderīgiem ar augstu 
līmeni personu veselības un drošības 
aizsardzībā;

Or. en

Pamatojums

Risk assessment should focus on enforcing applicable legislation and minimising room for 
interpretation by local market surveillance authorities. The suggested amendment: clarifies 
the first chronological step of the Market Surveillance’s risk assessment: to determine 
whether the product is covered by applicable Union harmonisation legislation; eliminates any 
area of legal conflict between this Regulation and Union harmonisation legislation, which 
already specifies the scope, extent and limitations to market operators’ obligations; 
eliminates non-transparent and discretionary room for interpretation of concepts not defined 
in this Regulation such as “reasonable and acceptable”; “under normal and reasonably 
foreseeable conditions of use”; or “duration of use”; removes reference to aspects of the 
risks not necessarily depending on the person liable for placing the product on the market: 
“putting into service, installation and maintenance”.

Grozījums Nr. 132
Wim van de Camp

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) „ražojuma modelis” ir ražojumi, ko 
uzskatīta par nošķirtiem, jo tiem ir 
identiskas vai līdzīgas pamatīpašības, bet 
atšķirības, ja tādas ir, neietekmē drošuma 
līmeni, ja vien ražotājs vai importētājs nav 
pierādījis pretējo;

Or. en
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Pamatojums

Modeļa jēdziens ir tirgus uzraudzības iestāžu darba stūrakmens. Testēšanu un uzraudzību 
veic attiecībā uz modeļiem. Tomēr daudziem tirgus dalībniekiem vai nu nav modeļu 
identifikācijas vai ir daudzi ražojumu modeļi, kas faktiski ir līdzīgi, un šī situācija traucē 
tirgus uzraudzības iestāžu darbam un neļauj tām veikt kontroli, jo ievērojami palielina 
kontrolei nepieciešamo resursu līmeni.

Grozījums Nr. 133
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) „ražojuma modelis” ir ražojumi, ko 
uzskatīta par nošķirtiem, jo tiem ir 
identiskas vai līdzīgas pamatīpašības, bet 
atšķirības neietekmē drošuma līmeni, ja 
vien ražotājs vai importētājs nav pierādījis 
pretējo;

Or. en

Grozījums Nr. 134
Matteo Salvini

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) “bīstams ražojums” ir jebkurš 
ražojums, kas nav “drošs ražojums” 
1. punkta izpratnē;

Or. en

Grozījums Nr. 135
Raffaele Baldassarre
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Regulas priekšlikums
3. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) „ražojuma modelis” ir ražojumi, ko 
uzskatīta par nošķirtiem, jo tiem ir 
identiskas vai līdzīgas pamatīpašības, bet 
atšķirības neietekmē drošuma līmeni, ja 
vien ražotājs vai importētājs nav pierādījis 
pretējo; 

Or. it

Pamatojums

Būtu jāprecizē, ka izplatītājs nevar verificēt šo rādītāju pareizību, bet var vienīgi konstatēt to 
esību.

Grozījums Nr. 136
Matteo Salvini

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1b) „ražojuma modelis” ir ražojumi, ko 
uzskatīta par nošķirtiem, jo tiem ir 
identiskas vai līdzīgas pamatīpašības, bet 
atšķirības, ja tādas ir, neietekmē drošuma 
līmeni, ja vien ražotājs vai importētājs nav 
pierādījis pretējo;

Or. en

Grozījums Nr. 137
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(2) “darīt pieejamu tirgū” nozīmē, veicot 
komercdarbību, par samaksu vai bez 
maksas piegādāt kādu ražojumu 
izplatīšanai, patēriņam vai izmantošanai 
Savienības tirgū; tas ietver arī visu veidu 
tālpārdošanu;

Or. de

Grozījums Nr. 138
Josef Weidenholzer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(3) “laist tirgū” nozīmē ražojumu pirmo 
reizi darīt pieejamu Savienības tirgū; tas 
ietver arī visu veidu tālpārdošanu;

Or. de

Grozījums Nr. 139
Ashley Fox

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) „ražojums, kas rada nopietnu 
risku” ir ražojums, kas rada risku, 
saistībā ar ko ir nepieciešama ātra 
iejaukšanās un turpmāki pasākumi, 
ieskaitot gadījumus, kad ietekme var 
nebūt tūlītēja, jebkurš ražojums, kas 
neatbilst kādai saskaņošanas tiesību aktos 
noteiktai būtiskai prasībai, kā arī jebkurš 
ražojums, kas neatbilst vispārīgajai 
drošuma prasībai, kā noteikts Komisijas 
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piešķirtajā mandātā standartizācijas 
organizācijai;

Or. en

Grozījums Nr. 140
Ashley Fox

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13b) „ražojums modeļi” ir ražojumi, kas 
tiek uzskatīti par nošķirtiem, jo tiem ir 
identiskas vai līdzīgas pamatīpašības. 
Atšķirības, ja tādas ir, nedrīkstētu 
ietekmēt drošuma līmeni;

Or. en

Pamatojums

Testēšanu un uzraudzību veic modeļiem. Tomēr daudziem tirgus dalībniekiem vai nu nav 
modeļu identifikācijas vai ir daudzi ražojumu modeļi, kas faktiski ir līdzīgi, un šī situācija 
traucē tirgus uzraudzības iestāžu darbam un neļauj tām veikt kontroli, jo ievērojami palielina 
kontrolei nepieciešamo resursu līmeni.

Grozījums Nr. 141
Heide Rühle

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 16. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(16) “Savienības saskaņošanas tiesību akti” 
ir visi Savienības tiesību akti, ar ko 
saskaņo produktu tirdzniecības 
nosacījumus. Tie nosaka pamatprasības, 
kurām ražojumiem ir jāatbilst, lai tos 
varētu laist Eiropas tirgū;

Or. en
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Grozījums Nr. 142
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 17.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) „neaizsargāti patērētāji” ir 
personas, kam ir grūtības novērtēt un 
saprast attiecīgo patērētājiem domāto 
informāciju vai kas garīgas, fiziskas vai 
psihiskas invaliditātes vai vecuma dēļ ir 
vairāk pakļautas drošuma riskam un kam 
tāpēc vajadzīga īpaša aizsardzība.

Or. en

Grozījums Nr. 143
Heide Rühle

Regulas priekšlikums
5. pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs regulas īstenošanas vajadzībām pieņem, 
ka turpmāk minētajos gadījumos ražojums 
atbilst 4. pantā noteiktajai vispārīga 
drošuma prasībai:

Šīs regulas īstenošanas vajadzībām pieņem, 
ka turpmāk minētajos gadījumos ražojums 
ir drošs:

Or. en

Grozījums Nr. 144
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
5. pants – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) attiecībā uz riskiem, kurus aptver svītrots
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prasības, kas paredzētas cilvēka veselības 
un drošības aizsardzībai un noteiktas 
Savienības saskaņošanas tiesību aktos vai 
saskaņā ar tiem, – ja ražojums atbilst 
minētajām prasībām;

Or. en

(Sk. 2. un 6. panta grozījumus, ko iesniedzis tas pats autors.)

Pamatojums

Regulai nebūtu jāattiecas uz saskaņotām precēm, lai nepieļautu pārklāšanos un dublēšanos, 
jo uz I nodaļas galvenajiem elementiem jau attiecas saskaņošanas tiesību akti. Skaidrs 
nošķīrums starp tiesību aktiem, kas piemērojami saskaņotām un nesaskaņotām patēriņa 
precēm, vienkāršotu gan ražojumu noteikumu ievērošanu uzņēmējiem, gan izpildes 
uzraudzību tirgus uzraudzības iestādēm.

Grozījums Nr. 145
Heide Rühle

Regulas priekšlikums
5. pants – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) attiecībā uz riskiem, kurus aptver 
prasības, kas paredzētas cilvēka veselības 
un drošības aizsardzībai un noteiktas
Savienības saskaņošanas tiesību aktos vai 
saskaņā ar tiem, – ja ražojums atbilst 
minētajām prasībām;

(a) attiecībā uz riskiem, uz kuriem attiecas 
Savienības saskaņošanas tiesību akti, kas
paredzēti personu veselības un drošuma 
aizsardzībai, ja tas atbilst prasībām, kas
paredzētas šādos Savienības saskaņošanas 
tiesību aktos vai saskaņā ar tiem;

Or. en

Grozījums Nr. 146
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
5. pants – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) gadījumos, kad nav Savienības (b) attiecībā uz riskiem, kurus aptver 
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saskaņošanas tiesību aktos vai saskaņā ar
tiem noteiktu prasību, kā minēts 
a) punktā, attiecībā uz riskiem, kurus 
aptver Eiropas standarti, – ja ražojums 
atbilst attiecīgajiem Eiropas standartiem 
vai to daļām, uz kurām publicētas atsauces 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 
saskaņā ar 16. un 17. pantu;

Eiropas standarti, — ja ražojums atbilst 
attiecīgajiem Eiropas standartiem vai to 
daļām, uz kurām publicētas atsauces 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 
saskaņā ar 16. un 17. pantu;

Or. en

(Sk. 2. un 6. panta grozījumus, ko iesniedzis tas pats autors.)

Pamatojums

Regulai nebūtu jāattiecas uz saskaņotām precēm, lai nepieļautu pārklāšanos un dublēšanos, 
jo uz I nodaļas galvenajiem elementiem jau attiecas saskaņošanas tiesību akti. Skaidrs 
nošķīrums starp tiesību aktiem, kas piemērojami saskaņotām un nesaskaņotām patēriņa 
precēm, vienkāršotu gan ražojumu noteikumu ievērošanu uzņēmējiem, gan izpildes 
uzraudzību tirgus uzraudzības iestādēm.

Grozījums Nr. 147
Bernadette Vergnaud

Regulas priekšlikums
5. pants – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) gadījumos, kad nav Savienības 
saskaņošanas tiesību aktos vai saskaņā ar 
tiem noteiktu prasību, kā minēts a) punktā, 
attiecībā uz riskiem, kurus aptver Eiropas 
standarti, – ja ražojums atbilst attiecīgajiem 
Eiropas standartiem vai to daļām, uz kurām 
publicētas atsauces Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī saskaņā ar 16. un 
17. pantu;

(b) gadījumos, kad nav Savienības 
saskaņošanas tiesību aktos vai saskaņā ar 
tiem noteiktu prasību, kā minēts a) punktā, 
attiecībā uz riskiem, kurus aptver Eiropas 
standarti, — ja ražojums atbilst 
attiecīgajiem Eiropas standartiem vai to 
daļām, uz kurām publicētas atsauces 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 
saskaņā ar 16. un 17. pantu, un attiecīgā 
gadījumā, ja tas atbilst papildu veselības 
un drošuma prasībām, kas paredzētas 
tiesību aktos dalībvalstī, kurā ražojums 
darīts pieejams tirgū;

Or. fr
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Pamatojums

Dažos gadījumos ražojumu, kas pilnībā vai daļēji atbilst attiecīgajiem Eiropas standartiem, 
nevar uzskatīt par drošu, ja vien tas neatbilst arī valsts drošuma prasībām, kas pieņemtas 
saskaņā ar Līgumu.

Grozījums Nr. 148
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
5. pants – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) gadījumos, kad nav Savienības 
saskaņošanas tiesību aktos vai saskaņā ar 
tiem noteiktu prasību, kā minēts a) punktā, 
un nav Eiropas standartu, kā minēts
b) punktā, attiecībā uz riskiem, kurus 
aptver veselības un drošības prasības, kas 
noteiktas tās dalībvalsts tiesību aktos, kurā 
ražojums ir darīts pieejams tirgū, – ja 
ražojums atbilst šādām valsts prasībām.

(c) gadījumos, kad nav Eiropas standartos
vai saskaņā ar tiem noteiktu prasību, kā 
minēts b) punktā, attiecībā uz riskiem, 
kurus aptver veselības un drošības 
prasības, kas noteiktas tās dalībvalsts 
tiesību aktos, kurā ražojums ir darīts 
pieejams tirgū, — ja ražojums atbilst 
šādām valsts prasībām.

Or. en

(Sk. 2. un 6. panta grozījumus, ko iesniedzis tas pats autors.)

Pamatojums

Regulai nebūtu jāattiecas uz saskaņotām precēm, lai nepieļautu pārklāšanos un dublēšanos, 
jo uz I nodaļas galvenajiem elementiem jau attiecas saskaņošanas tiesību akti. Skaidrs 
nošķīrums starp tiesību aktiem, kas piemērojami saskaņotām un nesaskaņotām patēriņa 
precēm, vienkāršotu gan ražojumu noteikumu ievērošanu uzņēmējiem, gan izpildes 
uzraudzību tirgus uzraudzības iestādēm.

Grozījums Nr. 149
Heide Rühle

Regulas priekšlikums
5. pants – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) gadījumos, kad nav Savienības (c) gadījumos, kad nav Savienības 



AM\1003186LV.doc 45/156 PE516.922v03-00

LV

saskaņošanas tiesību aktos vai saskaņā ar 
tiem noteiktu prasību, kā minēts a) punktā, 
un nav Eiropas standartu, kā minēts 
b) punktā, attiecībā uz riskiem, kurus 
aptver veselības un drošības prasības, kas 
noteiktas tās dalībvalsts tiesību aktos, kurā 
ražojums ir darīts pieejams tirgū, – ja 
ražojums atbilst šādām valsts prasībām.

saskaņošanas tiesību aktos vai saskaņā ar 
tiem noteiktu prasību, kā minēts a) punktā, 
un nav Eiropas standartu, kā minēts 
b) punktā, attiecībā uz riskiem, kurus 
aptver veselības un drošības prasības, kas 
noteiktas tās dalībvalsts tiesību aktos, kurā 
ražojums ir darīts pieejams tirgū, – ja 
ražojums atbilst šādiem valsts
noteikumiem ar nosacījumu, ka šie 
noteikumi ir saskaņā ar Savienības tiesību 
aktiem.

Or. en

Grozījums Nr. 150
Wim van de Camp

Regulas priekšlikums
5. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uzņēmējs, kas laiž tirgū ražojumu, uz ko 
neattiecas 1. punktā aplūkotie gadījumi, 
pēc pieprasījuma sniedz tirgus 
uzraudzības iestādēm, kā arī jebkuram 
uzņēmējam, kam šie ražojumi tiek 
izplatīti, pierādījumus par ražojuma 
drošumu. Šīs prasības neizpildīšanas 
gadījumā ražojumu izņem no tirgus.

Or. en

Pamatojums

Kā tas jau ir paredzēts PVDD, attiecībā uz ražojumiem, kas neatbilst kādam no 
saskaņotajiem standartiem un valsts vai saskaņotajiem tiesību aktiem, pierādīšanas 
pienākums faktiski būtu jāuzņemas uzņēmējiem. Ir ļoti svarīgi šajā regulā paskaidrot šā 
principa ietekmi, jo īpaši pašlaik, kad tirgus uzraudzības iestādes ar grūtībām atrod līdzekļus, 
lai pienācīgi veiktu darbu.

Grozījums Nr. 151
Pablo Arias Echeverría

Regulas priekšlikums
5. pants – 1.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Drošuma pieņēmums neatbrīvo tirgus 
uzraudzības iestādes no pienākuma veikt 
darbības saskaņā ar regulu par tirgus 
uzraudzību gadījumos, kad konstatēti 
jauni pierādījumi par riskiem, ko rada 
ražojums, lai gan tas izpilda prasības vai 
atbilst tām. 

Or. es

Grozījums Nr. 152
Pablo Arias Echeverría

Regulas priekšlikums
6.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a pants
Novērtējot ražojuma drošumu, visos 
gadījumos ir jāievēro piesardzības 
princips.

Or. es

Grozījums Nr. 153
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja nav Savienības saskaņošanas tiesību 
aktu, Eiropas standartu vai tās dalībvalsts 
tiesību aktos noteiktu veselības un 
drošības prasību, kurā ražojums tiek 
darīts pieejams tirgū, kā minēts, attiecīgi, 
5. panta a), b) un c) punktā, ražojuma 
drošuma novērtēšanā ņem vērā šādus 

svītrots
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aspektus:
(a) ražojuma raksturlielumus, ieskaitot tā 
sastāvu, iepakojumu, montāžas 
instrukcijas un, attiecīgā gadījumā, 
uzstādīšanas un apkopes instrukcijas;
(b) ietekmi uz citiem ražojumiem, ja ir 
saprātīgi paredzams, ka to izmantos kopā 
ar citiem ražojumiem;
(c) ražojuma noformējumu, marķējumu, 
jebkādus brīdinājumus un instrukcijas 
attiecībā uz tā lietošanu un likvidēšanu, 
un jebkādas citas norādes vai informāciju 
par ražojumu;
(d) to patērētāju kategorijas, kurus var 
apdraudēt ražojuma lietošana, jo īpaši 
neaizsargātos patērētājus;
(e) ražojuma izskatu un jo īpaši to, vai 
ražojumu, kas nav pārtikas produkts, taču 
atgādina pārtikas produktu, var sajaukt ar 
pārtikas produktu tā formas, smaržas, 
krāsas, izskata, iepakojuma, marķējuma, 
apjoma, izmēra vai citu raksturlielumu 
dēļ.
Iespējas panākt augstāku drošuma pakāpi 
vai tādu citu ražojumu pieejamība, kuru 
radītais risks ir mazāks, nedod pamatu 
uzskatīt, ka ražojums nav drošs.

Or. en

(Sk. Direktīvas 2001/95/EK 3. panta 3. punktu.)

Pamatojums

Būtu jāsaglabā pašreizējā labi funkcionējošā sistēma attiecībā uz to, kā novērtē patēriņa 
preču atbilstību drošuma prasībām. Jaunu elementu ieviešana, kas varētu radīt neskaidrības 
uzņēmējiem un īstenošanas iestādēm, būtu jāapsver, ievērojot brīvprātības principu, lai 
nodrošinātu tiesisko noteiktību. Šajā nolūkā 6. panta pirmā un otrā daļa būtu jāsamaina 
vietām un jaunā 2. punktā būtu jāizskata neobligāts noteikums.

Grozījums Nr. 154
Jürgen Creutzmann
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Regulas priekšlikums
6. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1a. Ja nav Eiropas standartu vai tās 
dalībvalsts tiesību aktos noteiktu veselības 
un drošuma prasību, kurā ražojums tiek 
darīts pieejams tirgū, kā minēts 5. panta 
b) un c) punktā, ražojuma atbilstību 
vispārīgajai drošuma prasībai novērtē, jo 
īpaši ņemot vērā šādus elementus, ja tādi 
ir:
(a) brīvprātīgus valsts standartus, ar ko 
transponē tādus attiecīgos Eiropas 
standartus, kuri nav minēti 5. panta 
b) punktā,
(b) tajā dalībvalstī izstrādātus standartus, 
kurā ražojumu tirgo;
(c) Komisijas ieteikumus, ar kuriem 
nosaka vadlīnijas produktu drošuma 
novērtējumam;
(d) attiecīgajā nozarē spēkā esošos labas 
prakses kodeksus attiecībā uz ražojumu 
drošumu;
(e) jaunākos atklājumus un tehnoloģijas.

Or. en

(Sk. Lēmuma Nr. 2001/95/EK 3. panta 3. punktu un 2. panta, 5. panta un 6. panta 1. un 
2. punkta grozījumus, ko iesniedzis tas pats autors.)

Pamatojums

Būtu jāsaglabā pašreizējā labi funkcionējošā sistēma attiecībā uz to, kā novērtē patēriņa 
preču atbilstību drošuma prasībām. Jaunu elementu ieviešana, kas varētu radīt neskaidrības 
uzņēmējiem un īstenošanas iestādēm, būtu jāapsver, ievērojot brīvprātības principu, lai 
nodrošinātu tiesisko noteiktību. Šajā nolūkā 6. panta pirmā un otrā daļa būtu jāsamaina 
vietām un jaunā 2. punktā būtu jāizskata neobligāts noteikums.

Grozījums Nr. 155
Josef Weidenholzer
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Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja nav Savienības saskaņošanas tiesību 
aktu, Eiropas standartu vai tās dalībvalsts 
tiesību aktos noteiktu veselības un drošības
prasību, kurā ražojums tiek darīts pieejams 
tirgū, kā minēts, attiecīgi, 5. panta a), b) un 
c) punktā, ražojuma drošuma novērtēšanā 
ņem vērā šādus aspektus:

Ja nav Savienības saskaņošanas tiesību 
aktu, Eiropas standartu vai tās dalībvalsts 
tiesību aktos noteiktu veselības un drošuma 
prasību, kurā ražojums tiek darīts pieejams 
tirgū, kā minēts 5. panta a), b) un 
c) punktā, drošuma novērtējumu veic, 
pirms ražojums tiek darīts pieejams tirgū, 
ņemot vērā šādus kritērijus:

Or. de

Grozījums Nr. 156
Pablo Arias Echeverría

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Ja nav Savienības saskaņošanas tiesību
aktu, Eiropas standartu vai tās dalībvalsts 
tiesību aktos noteiktu veselības un drošības 
prasību, kurā ražojums tiek darīts pieejams 
tirgū, kā minēts, attiecīgi, 5. panta a), b) un 
c) punktā, ražojuma drošuma novērtēšanā 
ņem vērā šādus aspektus:

Ražojuma drošuma novērtēšanā ņem vērā 
šādus aspektus, ja tie nav iekļauti
Savienības saskaņošanas tiesību aktos, 
Eiropas standartos vai tās dalībvalsts 
tiesību aktos noteiktu veselības un
drošuma prasībās, kurā ražojums tiek 
darīts pieejams tirgū, kā minēts, attiecīgi, 
5. panta a), b) un c) punktā:

Or. es

Pamatojums

Visi aspekti, kas iekļauti a) līdz e) punktā, ir vispārēji aspekti, kas jāņem vērā, novērtējot 
ražojuma risku, un ne visi no tiem ir iekļauti specifiskos Savienības un valstu tiesību aktos. 
Tādēļ tiek ierosināts, ka šīs prasības būtu jāpiemēro visiem ražojumiem neatkarīgi no tā, vai 
tās ir saskaņotas, jo īpaši e) punkts, kas ir balstīts uz vispārēju prasību visiem ražojumiem, 
kas ietverti Direktīvā 87/357/EEK (direktīva tiek atcelta).
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Grozījums Nr. 157
Josef Weidenholzer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šie kritēriji būtu jāņem vērā visiem 
uzņēmējiem visā ražošanas un vērtību 
ķēdē.

Or. de

Grozījums Nr. 158
Constance Le Grip

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) ražojuma raksturlielumus, ieskaitot tā 
sastāvu, iepakojumu, montāžas instrukcijas 
un, attiecīgā gadījumā, uzstādīšanas un 
apkopes instrukcijas;

(a) ražojuma raksturlielumus, ieskaitot tā 
autentiskumu, sastāvu, iepakojumu, 
montāžas instrukcijas un, attiecīgā 
gadījumā, uzstādīšanas un apkopes 
instrukcijas;

Or. fr

Pamatojums

Autentiskums ir drošuma garantija patērētājiem; tas palīdz garantēt izcelsmi un produkta 
atbilstību un tādējādi ir neatņemama daļa no ražojuma drošuma novērtēšanas kritērijiem.

Grozījums Nr. 159
Lara Comi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) ražojuma noformējumu, marķējumu, (c) ražojuma noformējumu, marķējumu, 
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jebkādus brīdinājumus un instrukcijas 
attiecībā uz tā lietošanu un likvidēšanu, un 
jebkādas citas norādes vai informāciju par 
ražojumu;

jebkādus brīdinājumus un instrukcijas 
attiecībā uz tā lietošanu un likvidēšanu, un 
jebkādas citas norādes vai informāciju par 
ražojumu, kas var izpausties arī tikai kā 
ilustrācijas vai piktogrammas;

Or. it

Grozījums Nr. 160
Matteo Salvini

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) ražojuma noformējumu, marķējumu, 
jebkādus brīdinājumus un instrukcijas 
attiecībā uz tā lietošanu un likvidēšanu, un 
jebkādas citas norādes vai informāciju par 
ražojumu;

(c) ražojuma noformējumu, marķējumu, 
jebkādus brīdinājumus un instrukcijas 
attiecībā uz tā lietošanu un likvidēšanu, un 
jebkādas citas norādes vai informāciju par 
ražojumu, kas var izpausties arī tikai kā 
ilustrācijas vai piktogrammas;

Or. it

Grozījums Nr. 161
Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) to patērētāju kategorijas, kurus var 
apdraudēt ražojuma lietošana, jo īpaši 
neaizsargātos patērētājus;

(d) to patērētāju kategorijas, kurus var 
apdraudēt ražojuma lietošana, jo īpaši 
neaizsargātos patērētājus, kas varētu 
izmantot ražojumu saprātīgi paredzamos 
apstākļos;

Or. en

(Sk. 13. apsvēruma un 16. panta 2.a punkta grozījumus, ko iesniedzis tas pats autors.)
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Pamatojums

Neaizsargātu patērētāju jēdziens aptver plašu situāciju spektru, kur nepiemēro normālus 
atbildības nosacījumus. Tāpēc risks neaizsargātiem patērētājiem būtu jāvērtē atbilstoši tam, 
kāda ir iespējamība viņiem izmantot ražojumu saprātīgi paredzamos apstākļos. Šis grozījums 
ir iekļauts arī grozījumā, ar ko ierosina jaunu 16. panta 2.a punktu un ko iesniedzis tas pats 
autors.

Grozījums Nr. 162
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) to patērētāju kategorijas, kurus var 
apdraudēt ražojuma lietošana, jo īpaši 
neaizsargātos patērētājus;

(d) to patērētāju kategorijas, kurus var 
apdraudēt ražojuma lietošana saprātīgi 
paredzamos apstākļos, jo īpaši tādus
neaizsargātos patērētājus kā bērni, veci 
cilvēki un invalīdi, vienlaikus ņemot vērā 
neaizsargātību saistībā ar konkrētām 
ražojumu kategorijām;

Or. en

Grozījums Nr. 163
Catherine Stihler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) to patērētāju kategorijas, kurus var 
apdraudēt ražojuma lietošana, jo īpaši 
neaizsargātos patērētājus;

(d) to patērētāju kategorijas, kurus var 
apdraudēt ražojuma lietošana, jo īpaši 
tādus neaizsargātos patērētājus kā bērni, 
vecāki cilvēki un invalīdi, vienlaikus 
ņemot vērā neaizsargātību, pamatojoties 
uz ražojuma specifiskajiem riskiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 164
Andreas Schwab

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) to patērētāju kategorijas, kurus var 
apdraudēt ražojuma lietošana, jo īpaši 
neaizsargātos patērētājus;

(d) to patērētāju īpašības, kurus var 
apdraudēt ražojuma lietošana;

Or. de

Grozījums Nr. 165
Morten Løkkegaard

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) ražojuma izskatu un jo īpaši to, vai 
ražojumu, kas nav pārtikas produkts, taču 
atgādina pārtikas produktu, var sajaukt ar 
pārtikas produktu tā formas, smaržas, 
krāsas, izskata, iepakojuma, marķējuma, 
apjoma, izmēra vai citu raksturlielumu dēļ.

(e) ražojuma izskatu un jo īpaši to, vai:

– ražojumu, kas nav pārtikas produkts, taču 
atgādina pārtikas produktu, var sajaukt ar 
pārtikas produktu tā formas, smaržas, 
krāsas, izskata, iepakojuma, marķējuma, 
apjoma, izmēra vai citu raksturlielumu dēļ;
– ražojums, kas nav rotaļlieta, tomēr 
skaidri atgādina rotaļlietu un var būt īpaši 
pievilcīgs bērniem.

Or. en

Pamatojums

Jebkurš ražojums var būt „pievilcīgs bērniem” — vienkārši tāpēc, ka bērni ir ieinteresēti 
objektos, ka izmanto pieaugušie. Tāpēc ir grūti novērtēt, vai ražojums ir „pievilcīgs bērniem”. 
Attiecīgi tikai tad, ja ražojuma izskats nepārprotami atgādina rotaļlietu, ražotājam būtu 
jāapsver īpaši piesardzības pasākumi un brīdinājumi.
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Grozījums Nr. 166
Othmar Karas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) ražojuma izskatu un jo īpaši to, vai 
ražojumu, kas nav pārtikas produkts, taču 
atgādina pārtikas produktu, var sajaukt ar 
pārtikas produktu tā formas, smaržas, 
krāsas, izskata, iepakojuma, marķējuma, 
apjoma, izmēra vai citu raksturlielumu dēļ.

(e) ražojuma izskatu, raksturlielumus un 
iepakojumu un jo īpaši to, vai ražojumu, 
kas nav pārtikas produkts, taču atgādina 
pārtikas produktu, var sajaukt ar pārtikas 
produktu tā formas, smaržas, krāsas, 
izskata, iepakojuma, marķējuma, apjoma, 
izmēra vai citu raksturlielumu dēļ; jo īpaši 
attiecībā uz ražojumu, kas var piesaistīt 
bērnus izmantot to tādā veidā, kas rada 
risku viņu veselībai un drošumam.

Or. en

Grozījums Nr. 167
Pablo Arias Echeverría

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) ražojuma izskatu un jo īpaši to, vai 
ražojumu, kas nav pārtikas produkts, taču 
atgādina pārtikas produktu, var sajaukt ar 
pārtikas produktu tā formas, smaržas, 
krāsas, izskata, iepakojuma, marķējuma, 
apjoma, izmēra vai citu raksturlielumu dēļ.

(e) ražojuma izskatu un jo īpaši to, vai 
ražojumu, kas nav pārtikas produkts, taču 
atgādina pārtikas produktu, var sajaukt ar 
pārtikas produktu tā formas, smaržas, 
krāsas, izskata, iepakojuma, marķējuma, 
apjoma, izmēra vai citu raksturlielumu dēļ 
vai ražojums ir pievilcīgs bērniem tādu 
īpašību dēļ kā forma, rotājums, smarža, 
skaņa, kustība utt.

Or. es

Pamatojums

Tiek ierosināts e) apakšpunktā ietvert ražojumus, kas ir pievilcīgi bērniem, bet var tos 
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apdraudēt (piemēram, dzēšgumijas ar pārtikas produktu formu un smaržu, konfektes 
mikrofona formā, lampas, sildītāji, mitrinātāji, kukaiņu iznīcinātāji, saldējuma automāti, 
tosteri, grauzdētu sviestmaižu ierīces un citi priekšmeti, kas bērniem šķiet pievilcīgi).

Grozījums Nr. 168
Josef Weidenholzer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iespējas panākt augstāku drošuma pakāpi 
vai tādu citu ražojumu pieejamība, kuru 
radītais risks ir mazāks, nedod pamatu 
uzskatīt, ka ražojums nav drošs.

Iespējas panākt augstāku drošuma pakāpi 
vai tādu citu ražojumu pieejamība, kuru 
radītais risks ir mazāks, nedod pietiekamu
pamatu uzskatīt, ka ražojums nav drošs.

Or. de

Grozījums Nr. 169
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punkta īstenošanas
vajadzībām novērtējot to, vai ražojums ir 
drošs, attiecīgā gadījumā ņem vērā šādus 
aspektus:

svītrots

(a) jaunākos atklājumus un tehnoloģijas;
(b) citus Eiropas standartus, uz kuriem 
nav publicētas atsauces Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī saskaņā ar 
16. un 17. pantu;
(c) starptautiskus standartus;
(d) starptautiskus nolīgumus;
(e) Komisijas ieteikumus vai 
pamatnostādnes par ražojumu drošuma 
novērtēšanu;
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(f) tajā dalībvalstī izstrādātus valsts 
standartus, kurā ražojumu dara pieejamu 
tirgū;
(g) attiecīgajā nozarē spēkā esošos labas 
prakses kodeksus attiecībā uz ražojumu 
drošumu;
(h) pamatotas patērētāju vēlmes attiecībā 
uz drošumu.

Or. en

Pamatojums

Būtu jāprecizē, ka tiks saglabāta pašreizējā labi funkcionējošā sistēma attiecībā uz to, kā 
novērtē patēriņa preču atbilstību drošuma prasībām. Jaunu elementu ieviešana, kas varētu 
radīt neskaidrības uzņēmējiem un īstenošanas iestādēm, būtu jāapsver, ievērojot brīvprātības 
principu, lai nodrošinātu tiesisko noteiktību. Šajā nolūkā 6. panta pirmā un otrā daļa būtu 
jāsamaina vietām un jaunā 2. punktā būtu jāizskata neobligāts noteikums.

Grozījums Nr. 170
Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a. Izvērtējot, vai ražojums ir drošs, 
papildus 1. punktā minētajiem elementiem 
attiecīgā gadījumā var ņemt vērā jo īpaši 
šādus aspektus, kas attiecas uz 
ražojumiem un to izmantošanu:
(a) ražojuma raksturlielumus, ieskaitot tā 
autentiskumu, sastāvu, iepakojumu, 
montāžas instrukcijas un, attiecīgā 
gadījumā, uzstādīšanas un apkopes 
instrukcijas;
(b) ietekmi uz citiem ražojumiem, ja ir 
saprātīgi paredzams, ka to izmantos kopā 
ar citiem ražojumiem;
(c) ražojuma noformējumu, marķējumu, 
jebkādus brīdinājumus un instrukcijas 
attiecībā uz tā lietošanu un likvidēšanu, 
un jebkādas citas norādes vai informāciju 



AM\1003186LV.doc 57/156 PE516.922v03-00

LV

par ražojumu;
(d) to patērētāju kategorijas, kurus var 
apdraudēt ražojuma lietošana, jo īpaši 
neaizsargātos patērētājus, kas varētu 
izmantot ražojumu saprātīgi paredzamos 
apstākļos;
(e) ražojuma izskatu un jo īpaši to, vai 
ražojumu, kas nav pārtikas produkts, taču 
atgādina pārtikas produktu, var sajaukt ar 
pārtikas produktu tā formas, smaržas, 
krāsas, izskata, iepakojuma, marķējuma, 
apjoma, izmēra vai citu raksturlielumu 
dēļ.
Iespējas panākt augstāku drošuma pakāpi 
vai tādu citu ražojumu pieejamība, kuru 
radītais risks ir mazāks, nedod pamatu 
uzskatīt, ka ražojums nav drošs.

Or. en

(Sk. 6. panta 1. punkta, 6. panta 1.a punkta (jauns) un 6. panta 2. punkta grozījumu, ko 
iesniedzis tas pats autors.)

Pamatojums

Jaunu elementu ieviešana, kas varētu radīt neskaidrības uzņēmējiem un īstenošanas iestādēm, 
būtu jāapsver, ievērojot brīvprātības principu, lai nodrošinātu tiesisko noteiktību. Šajā nolūkā 
6. panta pirmā un otrā daļa būtu jāsamaina vietām un jaunā 2. punktā būtu jāizskata 
neobligāts noteikums. Papildus ierosinātajiem kritērijiem vajadzētu būt iespējai ņemt vērā arī 
ražojumu autentiskumu, jo daudzi viltoti ražojumi ir nedroši.

Grozījums Nr. 171
Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) jaunākos atklājumus un tehnoloģijas; svītrots

Or. en

(Sk. 6. panta 1.a punkta (jauns) grozījumu, ko iesniedzis tas pats autors.)
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Pamatojums

Pārvietots uz saraksta beigām. Lai gan ir svarīgi ņemt vērā jaunākos atklājumus un 
tehnoloģijas, tam nevajadzētu būt pirmajam no aspektiem, kas jāapsver. Jaunākie atklājumi 
parasti sniedz augstākas pakāpes drošumu. Tomēr ražojumu var uzskatīt par drošu arī tad, ja 
tirgū ir pieejami citi ražojumi ar vēl augstākiem drošuma standartiem. Šis grozījums ir 
iekļauts arī grozījumā, ar ko ierosina jaunu 6. panta 1.a punktu un ko iesniedzis tas pats 
autors.

Grozījums Nr. 172
Raffaele Baldassarre

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) jaunākos atklājumus un tehnoloģijas; svītrots

Or. fr

Pamatojums

Lai nodrošinātu to īstenošanu, ražojumu drošuma novērtēšanas kritērijiem ir jābūt 
objektīviem un pieejamiem ražotājiem. Jaunākie atklājumi un tehnoloģijas un patērētāju 
pamatotās cerības attiecībā uz drošumu neatbilst šiem nosacījumiem.

Grozījums Nr. 173
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) prasības, kas noteiktas saskaņā ar 
16. panta 1. punktu saistībā ar 
standartizācijas pieprasījumu;

Or. de

Grozījums Nr. 174
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella
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Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) piesardzības principu; 

Or. it

Grozījums Nr. 175
Bernadette Vergnaud

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) pamatprasības, kas iekļautas 
standartizācijas pilnvarās saskaņā ar šīs 
regulas 16. pantu;

Or. fr

Pamatojums

Kamēr standarts tiek izstrādāts, atbilstības pārbaude attiecībā uz standartizācijas pilnvaru 
pamatprasībām var būt noderīgs rādītājs attiecībā uz ražojuma drošumu.

Grozījums Nr. 176
Pablo Arias Echeverría

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) citu dalībvalstu standarti;

Or. es
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Grozījums Nr. 177
Pablo Arias Echeverría

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – cb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(cb) pamatprasības, ko Komisija 
publicējusi, lai izpildītu PVDD 4. panta 
1. punkta a) apakšpunkta nosacījumus;

Or. es

Grozījums Nr. 178
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) pamatotas patērētāju vēlmes attiecībā 
uz drošumu.

svītrots

Or. en

(Sk. 6. panta 1.a punkta (jauns) grozījumu, ko iesniedzis tas pats autors.)

Pamatojums

Šis kritērijs šķiet patvaļīgs un rada tiesisko nenoteiktību uzņēmējiem, jo viņiem ir jānosaka, 
kas ir „pamatotas patērētāju vēlmes” katram ražojumam, un nav pārliecības par to, vai 
tirgus uzraudzības iestādes varētu interpretēt šo jēdzienu atšķirīgi. Šis grozījums ir iekļauts 
arī grozījumā, ar ko ierosina jaunu 6. panta 1.a punktu un ko iesniedzis tas pats autors.

Grozījums Nr. 179
Raffaele Baldassarre

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – h apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) pamatotas patērētāju vēlmes attiecībā 
uz drošumu.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Lai nodrošinātu to īstenošanu, ražojumu drošuma novērtēšanas kritērijiem ir jābūt 
objektīviem un pieejamiem ražotājiem. Jaunākie atklājumi un tehnoloģijas un patērētāju 
pamatotās cerības attiecībā uz drošumu neatbilst šiem nosacījumiem.

Grozījums Nr. 180
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – ha apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ha) Savienības tiesību aktus attiecībā uz 
alternatīvām izmēģinājumiem ar 
dzīvniekiem, ko izmanto regulatīviem 
nolūkiem, kā izklāstīts Regulās (EK) 
1907/2006 un 1223/2009 un Direktīvā 
2010/63/ES.

Or. en

Grozījums Nr. 181
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – ha apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ha) jaunākos atklājumus un 
tehnoloģijas;

Or. en
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(Sk. 6. panta 1.a punkta (jauns) grozījumu, ko iesniedzis tas pats autors.)

Pamatojums

Pārvietots uz saraksta beigām. Lai gan ir svarīgi ņemt vērā jaunākos atklājumus un 
tehnoloģijas, tam nevajadzētu būt pirmajam no aspektiem, kas jāapsver. Jaunākie atklājumi 
parasti sniedz augstākas pakāpes drošumu. Tomēr ražojumu var uzskatīt par drošu arī tad, ja 
tirgū ir pieejami citi ražojumi ar vēl augstākiem drošuma standartiem. Šis grozījums ir 
iekļauts arī grozījumā, ar ko ierosina jaunu 6. panta 1.a punktu un ko iesniedzis tas pats 
autors.

Grozījums Nr. 182
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Regulas priekšlikums
6.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a pants
CE+ marķējums

CE+ marķējumu var piestiprināt tikai 
ražotājs vai tā pilnvarots pārstāvis.
CE+ marķējumu piestiprina tikai tām 
patēriņa precēm, uz kurām attiecas šī 
regula, un nepiestiprina nevienai citai 
precei. CE+ marķējumu piestiprina pēc 
tam, kad pārbaudīti pārdošanai paredzētā 
ražojuma reprezentatīvi paraugi, kas 
nejauši atlasīti tiesu varas amatpersonas, 
iestādes vai katras dalībvalsts ieceltas 
citas kvalificētas personas kontrolē.
CE+ marķējums ir vienīgais marķējums, 
kas apliecina, ka ražojums ir pārbaudīts 
un atzīts par drošu ražojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 183
Wim van de Camp

Regulas priekšlikums
6.a pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a pants
CE+ marķējums

1. CE+ marķējumu var piestiprināt tikai 
ražotājs vai tā pilnvarots pārstāvis.
2. CE+ marķējumu piestiprina tikai tām 
patēriņa precēm, uz kurām attiecas šī 
regula, un nepiestiprina nevienai citai 
precei.
3. Ar CE+ marķējuma piestiprināšanas 
vai piestiprināta CE+ marķējuma 
palīdzību ražotājs norāda, ka ražojumu ir 
pārbaudījusi akreditēta trešā puse, kas ir 
pilnvarota novērtēt konkrētā ražojuma 
drošumu, un ir to atzinusi par atbilstošu 
šajā regulā noteiktajām drošuma 
prasībām. CE+ marķējumu piestiprina 
pēc tam, kad pārbaudīti pārdošanai 
paredzētā ražojuma reprezentatīvi 
paraugi, kas nejauši atlasīti tiesu varas 
amatpersonas, iestādes vai katras 
dalībvalsts ieceltas citas kvalificētas 
personas kontrolē. 
4. CE+ marķējums ir vienīgais 
marķējums, kas apliecina, ka ražojums ir 
pārbaudīts un atzīts par drošu ražojumu.
5. Aizliegts piestiprināt marķējumu, zīmes 
vai uzrakstus, kuri trešās personas var pēc 
nozīmes vai veida maldināt saistībā ar 
CE+ marķējumu. Ir atļauts ražojumam 
piestiprināt jebkādu citu marķējumu ar 
noteikumu, ka tas nemazina CE+ 
marķējuma redzamību, salasāmību un 
saprotamību.
6. Dalībvalstis nodrošina pareizu tāda 
režīma ieviešanu, kas reglamentē CE+ 
marķējuma izmantošanu, un veic 
atbilstošus pasākumus marķējuma 
neatbilstīgas izmantošanas gadījumos. 
Dalībvalstis arī paredz sankcijas par 
pārkāpumiem, kuras var ietvert 
kriminālsodus par nopietniem 
pārkāpumiem. Šīs sankcijas ir samērīgas 
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ar pārkāpuma nopietnību un ir efektīvs 
līdzeklis, kā atturēt no neatbilstīgas 
izmantošanas.

Or. en

Pamatojums

Vairākumam neatbilstošu šķiltavu modeļu, kurus pārdod ES, ir atbilstības sertifikāti, kas 
saņemti pēc trešās puses veiktas pārbaudes. Tas ir tāpēc, ka, ja paraugu atlasē nav iesaistīta 
neatkarīga trešā puse, ražotāji var iesniegt pārbaudēm pašu sagatavotus paraugus, kas nav 
reprezentatīvi un neatspoguļo to, ko viņi patiesībā pārdod, un saņem atbilstības sertifikātus 
tādiem ražojumiem, kas nav pārbaudīti. Tas ir maldinoši un rada reālu risku patērētāju 
drošumam.

Grozījums Nr. 184
Markus Pieper, Markus Ferber

Regulas priekšlikums
7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. pants svītrots
Izcelsmes norāde
1. Ražotāji un importētāji nodrošina to, ka 
uz ražojumiem ir norādīta ražojuma 
izcelsmes valsts vai – ja ražojuma izmēra 
vai īpašību dēļ tas nav iespējams – tā ir 
norādīta uz iepakojuma vai ražojumam 
pievienotā dokumentā.
2. Lai noteiktu izcelsmes valsti 1. punkta 
nozīmē, piemēro nepreferenciālas 
izcelsmes noteikumus, kas izklāstīti 
Padomes Regulas (EEK) Nr. 2913/92 par 
Kopienas Muitas kodeksa izveidi 
23.−25. pantā.
3. Ja izcelsmes valsts, kas noteikta 
saskaņā ar 2. punktu, ir Savienības 
dalībvalsts, ražotāji un importētāji var 
atsaukties uz Savienību vai uz konkrētu 
dalībvalsti.

Or. de
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Pamatojums

Obligāta izcelsmes norāde nedotu nekādu pievienoto vērtību patērētājiem un radītu 
nevajadzīgas neskaidrības. Noteikumi, kas ir bijuši spēkā līdz šim, ir nodrošinājuši, ka
patērētāju drošums ir garantēts. Turklāt obligātā izcelsmes norāde radītu nevajadzīgu jaunu 
birokrātiju, kas varētu būt īpaši apgrūtinoši MVU.

Grozījums Nr. 185
Ashley Fox

Regulas priekšlikums
7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. pants svītrots
Izcelsmes norāde
1. Ražotāji un importētāji nodrošina to, ka 
uz ražojumiem ir norādīta ražojuma 
izcelsmes valsts vai – ja ražojuma izmēra 
vai īpašību dēļ tas nav iespējams – tā ir 
norādīta uz iepakojuma vai ražojumam 
pievienotā dokumentā.
2. Lai noteiktu izcelsmes valsti 1. punkta 
nozīmē, piemēro nepreferenciālas 
izcelsmes noteikumus, kas izklāstīti 
Padomes Regulas (EEK) Nr. 2913/92 par 
Kopienas Muitas kodeksa izveidi 
23.−25. pantā.
3. Ja izcelsmes valsts, kas noteikta 
saskaņā ar 2. punktu, ir Savienības 
dalībvalsts, ražotāji un importētāji var 
atsaukties uz Savienību vai uz konkrētu 
dalībvalsti.

Or. en

Grozījums Nr. 186
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Regulas priekšlikums
7. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. pants svītrots
Izcelsmes norāde
1. Ražotāji un importētāji nodrošina to, ka 
uz ražojumiem ir norādīta ražojuma 
izcelsmes valsts vai – ja ražojuma izmēra 
vai īpašību dēļ tas nav iespējams – tā ir 
norādīta uz iepakojuma vai ražojumam 
pievienotā dokumentā.
2. Lai noteiktu izcelsmes valsti 1. punkta 
nozīmē, piemēro nepreferenciālas 
izcelsmes noteikumus, kas izklāstīti 
Padomes Regulas (EEK) Nr. 2913/92 par 
Kopienas Muitas kodeksa izveidi 
23.−25. pantā.
3. Ja izcelsmes valsts, kas noteikta 
saskaņā ar 2. punktu, ir Savienības 
dalībvalsts, ražotāji un importētāji var 
atsaukties uz Savienību vai uz konkrētu 
dalībvalsti.

Or. en

Pamatojums

Prasība norādīt izcelsmi patēriņa precēm nav nedz ņemta vērā ietekmes novērtējumā, nedz 
arī ietverta jaunajā tiesiskajā regulējumā. Tā neuzlabotu patērētāju drošumu vai ražojumu 
izsekojamību, ko jau nodrošina ar citiem līdzekļiem saskaņotajos tiesību aktos un patēriņa 
preču drošuma regulā (CPSR). Tā arī maldinātu patērētājus par ražojumiem, kas rodas 
sarežģītas pasaules mēroga piegādes ķēdes rezultātā. Visbeidzot, tās ieviešana radītu lielas 
izmaksas uzņēmējiem un publiskajām iestādēm.

Grozījums Nr. 187
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Regulas priekšlikums
7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. pants svītrots
Izcelsmes norāde
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1. Ražotāji un importētāji nodrošina to, ka 
uz ražojumiem ir norādīta ražojuma 
izcelsmes valsts vai – ja ražojuma izmēra 
vai īpašību dēļ tas nav iespējams – tā ir 
norādīta uz iepakojuma vai ražojumam 
pievienotā dokumentā.
2. Lai noteiktu izcelsmes valsti 1. punkta 
nozīmē, piemēro nepreferenciālas 
izcelsmes noteikumus, kas izklāstīti 
Padomes Regulas (EEK) Nr. 2913/92 par 
Kopienas Muitas kodeksa izveidi 
23.−25. pantā.
3. Ja izcelsmes valsts, kas noteikta 
saskaņā ar 2. punktu, ir Savienības 
dalībvalsts, ražotāji un importētāji var 
atsaukties uz Savienību vai uz konkrētu 
dalībvalsti.

Or. de

Pamatojums

Obligāta izcelsmes norāde nepalielinās ražojumu drošību. Ražotāja adrese un identifikācijas 
numurs jau pašlaik ir jānorāda uz ražojumiem, tādējādi ļaujot to noskaidrot. Ražojuma 
drošuma sasaistīšana ar Muitas kodeksa noteikumiem būtu saistīta ar ievērojamām izmaksām 
un laika zaudējumu attiecīgajiem uzņēmumiem.

Grozījums Nr. 188
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik

Regulas priekšlikums
7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. pants svītrots
Izcelsmes norāde
1. Ražotāji un importētāji nodrošina to, ka 
uz ražojumiem ir norādīta ražojuma 
izcelsmes valsts vai – ja ražojuma izmēra 
vai īpašību dēļ tas nav iespējams – tā ir 
norādīta uz iepakojuma vai ražojumam 
pievienotā dokumentā.
2. Lai noteiktu izcelsmes valsti 1. punkta 
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nozīmē, piemēro nepreferenciālas 
izcelsmes noteikumus, kas izklāstīti 
Padomes Regulas (EEK) Nr. 2913/92 par 
Kopienas Muitas kodeksa izveidi 
23.−25. pantā.
3. Ja izcelsmes valsts, kas noteikta 
saskaņā ar 2. punktu, ir Savienības 
dalībvalsts, ražotāji un importētāji var 
atsaukties uz Savienību vai uz konkrētu 
dalībvalsti.

Or. pl

Grozījums Nr. 189
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Othmar Karas

Regulas priekšlikums
7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. pants svītrots
Izcelsmes norāde
1. Ražotāji un importētāji nodrošina to, ka 
uz ražojumiem ir norādīta ražojuma 
izcelsmes valsts vai – ja ražojuma izmēra 
vai īpašību dēļ tas nav iespējams – tā ir 
norādīta uz iepakojuma vai ražojumam 
pievienotā dokumentā.
2. Lai noteiktu izcelsmes valsti 1. punkta 
nozīmē, piemēro nepreferenciālas 
izcelsmes noteikumus, kas izklāstīti 
Padomes Regulas (EEK) Nr. 2913/92 par 
Kopienas Muitas kodeksa izveidi 
23.−25. pantā.
3. Ja izcelsmes valsts, kas noteikta 
saskaņā ar 2. punktu, ir Savienības 
dalībvalsts, ražotāji un importētāji var 
atsaukties uz Savienību vai uz konkrētu 
dalībvalsti.

Or. de
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Pamatojums

Obligātas izcelsmes norādes ieviešana saistībā ar muitas noteikumiem attiecībā uz 
nepreferenciālu izcelsmi netika izskatīta Komisijas iepriekšējā ietekmes novērtējumā. Turklāt 
šis priekšlikums ir salīdzināms ar regulas priekšlikumu COM(2005)0661, kas tika atsaukts 
2013. gada aprīlī.

Grozījums Nr. 190
Adam Bielan

Regulas priekšlikums
7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. pants svītrots
Izcelsmes norāde
1. Ražotāji un importētāji nodrošina to, ka 
uz ražojumiem ir norādīta ražojuma 
izcelsmes valsts vai – ja ražojuma izmēra 
vai īpašību dēļ tas nav iespējams – tā ir 
norādīta uz iepakojuma vai ražojumam 
pievienotā dokumentā.
2. Lai noteiktu izcelsmes valsti 1. punkta 
nozīmē, piemēro nepreferenciālas 
izcelsmes noteikumus, kas izklāstīti 
Padomes Regulas (EEK) Nr. 2913/92 par 
Kopienas Muitas kodeksa izveidi 
23.−25. pantā.
3. Ja izcelsmes valsts, kas noteikta 
saskaņā ar 2. punktu, ir Savienības 
dalībvalsts, ražotāji un importētāji var 
atsaukties uz Savienību vai uz konkrētu 
dalībvalsti.

Or. pl

Grozījums Nr. 191
Lara Comi

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

1. Ražotāji un importētāji nodrošina to, ka 
uz ražojumiem ir norādīta ražojuma 
izcelsmes valsts vai – ja ražojuma izmēra 
vai īpašību dēļ tas nav iespējams – tā ir 
norādīta uz iepakojuma vai ražojumam 
pievienotā dokumentā.

1. Ražotāji un importētāji nodrošina to, ka 
uz ražojumiem ir norādīta ražojuma un tā 
sastāvdaļu materiālu izcelsmes valsts vai –
ja ražojuma izmēra vai īpašību dēļ tas nav 
iespējams – tā ir norādīta uz iepakojuma 
vai ražojumam pievienotā dokumentā. 
Attiecīgo norādi jebkurā gadījumā 
piestiprina redzami un patērētājam viegli 
identificējami.

Or. it

Grozījums Nr. 192
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ražotāji un importētāji nodrošina to, ka 
uz ražojumiem ir norādīta ražojuma 
izcelsmes valsts vai – ja ražojuma izmēra 
vai īpašību dēļ tas nav iespējams – tā ir 
norādīta uz iepakojuma vai ražojumam 
pievienotā dokumentā.

1. Ražotāji un importētāji nodrošina to, ka 
uz ražojumiem ir norādīta ražojuma 
izcelsmes valsts vai – ja ražojuma izmēra 
vai īpašību dēļ tas nav iespējams – tā ir 
norādīta uz iepakojuma vai ražojumam 
pievienotā dokumentā. Ražotāji un 
importētāji pievieno ražojumiem arī 
norādi par sastāvdaļu materiālu izcelsmi.
Gatavā ražojuma izcelsmes norādei ir 
jābūt skaidri redzamai patērētājam.

Or. it

Grozījums Nr. 193
Mitro Repo

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

1. Ražotāji un importētāji nodrošina to, ka 
uz ražojumiem ir norādīta ražojuma 
izcelsmes valsts vai – ja ražojuma izmēra 
vai īpašību dēļ tas nav iespējams – tā ir 
norādīta uz iepakojuma vai ražojumam 
pievienotā dokumentā.

1. Ražotāji un importētāji nodrošina to, ka 
uz ražojumiem ir norādīta ražojuma 
izcelsmes valsts, tai skaitā ražošanā 
izmantoto izejvielu izcelsme, vai – ja 
ražojuma izmēra vai īpašību dēļ tas nav 
iespējams – tā ir norādīta uz iepakojuma 
vai ražojumam pievienotā dokumentā.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi, lai etiķetes valsts nebūtu tā valsts, kurā „tikusi veikta pēdējā ekonomiskā pārveide”. 
Pretējā gadījumā tas nozīmētu, ka, piemēram, Eiropas kažokādas, kas apstrādātas Ķīnā, 
varētu saņemt etiķeti ar uzrakstu „Izcelsmes valsts: Ķīna”, un patērētāji nevarētu zināt, kur 
un ar kādiem nosacījumiem izejmateriāls, šajā gadījumā kažokāda, ir ražots.

Grozījums Nr. 194
Josef Weidenholzer, Jörg Leichtfried

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ražotāji un importētāji nodrošina to, ka 
uz ražojumiem ir norādīta ražojuma 
izcelsmes valsts vai – ja ražojuma izmēra 
vai īpašību dēļ tas nav iespējams – tā ir 
norādīta uz iepakojuma vai ražojumam 
pievienotā dokumentā.

1. Ražotājiem un importētājiem ir 
jānorāda ražojuma izcelsmes valsts, lai 
nodrošinātu preču izsekojamību piegādes 
ķēdē. Ražotāji un importētāji nodrošina to, 
ka uz visiem ražojumiem — neatkarīgi no 
tā, vai tie nāk no ES vai trešās valsts — ir 
norādīta ražojuma izcelsmes valsts vai —
ja ražojuma izmēra vai īpašību dēļ tas nav 
iespējams — tā ir norādīta uz iepakojuma 
vai ražojumam pievienotā dokumentā. 
Izplatītājiem pirms ražojuma laišanas 
Eiropas iekšējā tirgū ir jānodrošina, ka 
ražotājs vai importētājs ir pareizi norādījis 
izcelsmes valsti.

Or. de
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Grozījums Nr. 195
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ražotāji un importētāji nodrošina to, ka 
uz ražojumiem ir norādīta ražojuma 
izcelsmes valsts vai – ja ražojuma izmēra 
vai īpašību dēļ tas nav iespējams – tā ir 
norādīta uz iepakojuma vai ražojumam 
pievienotā dokumentā.

1. Ražotāji un importētāji nodrošina to, ka 
uz ražojumiem ir norādīta ražojuma un tā 
sastāvdaļu materiālu izcelsmes valsts vai –
ja ražojuma izmēra vai īpašību dēļ tas nav 
iespējams – tā ir norādīta uz iepakojuma 
vai ražojumam pievienotā dokumentā.

Or. it

Pamatojums

Sastāvs ir būtisks elements, novērtējot produktu drošumu. Ražojuma informācijā ir jānorāda 
arī sastāvdaļu materiālu izcelsme. Obligāta sastāvdaļu materiālu izcelsmes norāde vairotu 
MVU izcilību tajās dalībvalstīs, kuru ekonomikas negatīvi ietekmē pārredzamības trūkums 
šajā jomā.

Grozījums Nr. 196
Constance Le Grip

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lai noteiktu izcelsmes valsti 1. punkta 
nozīmē, piemēro nepreferenciālas 
izcelsmes noteikumus, kas izklāstīti
Padomes Regulas (EEK) Nr. 2913/92 par
Kopienas Muitas kodeksa izveidi
23.−25. pantā.

2. Lai noteiktu izcelsmes valsti 1. punkta 
nozīmē, piemēro nepreferenciālas 
izcelsmes noteikumus, kas izklāstīti 
Regulas Nr. XXXX/13 par Savienības
Muitas kodeksa izveidi 52.−55. pantā, 
tostarp deleģētajos aktos, kas pieņemti 
saskaņā ar 55. pantu.

Or. fr

Grozījums Nr. 197
Josef Weidenholzer
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Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja izcelsmes valsts, kas noteikta saskaņā 
ar 2. punktu, ir Savienības dalībvalsts, 
ražotāji un importētāji var atsaukties uz 
Savienību vai uz konkrētu dalībvalsti.

3. Ja izcelsmes valsts, kas noteikta saskaņā 
ar 2. punktu, ir Savienības dalībvalsts, 
ražotāji un importētāji var atsaukties uz 
Savienību vai uz konkrētu dalībvalsti 
„ražots …” marķējumā. Uz visiem 
ražojumiem, kas darīti pieejami ES 
iekšējā tirgū, tāpat būtu jānorāda ražotāja 
nosaukums un adrese.

Or. de

Grozījums Nr. 198

Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja izcelsmes valsts, kas noteikta saskaņā 
ar 2. punktu, ir Savienības dalībvalsts,
ražotāji un importētāji var atsaukties uz 
Savienību vai uz konkrētu dalībvalsti.

3. Ja izcelsmes valsts, kas noteikta saskaņā 
ar 2. punktu, ir Savienības dalībvalsts,
ražotājiem un importētājiem ir jānorāda 
konkrētā dalībvalsts.

Or. it

Pamatojums

„Eiropas Savienība” ir pārāk vispārīgs apzīmējums, lai to lietotu kā izcelsmes norādi. 

Grozījums Nr. 199
Gino Trematerra

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3a. Ražotājiem ir atļauts norādīt izcelsmi 
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tikai angļu valodā („Made in [country]” 
— „ražots [valstī]”), jo tas ir viegli 
saprotams patērētājiem. 

Or. it

Grozījums Nr. 200
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Laižot savus ražojumus tirgū, ražotāji 
nodrošina, lai tie būtu konstruēti un 
saražoti saskaņā ar 4. pantā noteikto 
vispārīga drošuma prasību.

1. Pirms laist savus ražojumus tirgū, 
ražotāji nodrošina, lai tie būtu konstruēti un 
saražoti saskaņā ar 4. pantā noteikto 
vispārīga drošuma prasību.

Or. de

Grozījums Nr. 201
Pablo Arias Echeverría

Regulas priekšlikums
8. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1a. Ražotāji sniedz patērētājiem 
pietiekamu informāciju, lai tie varētu 
novērtēt riskus, kas raksturīgi ražojumam 
parasta vai paredzama izmantojuma gaitā, 
ja vien šie riski nav uzreiz skaidri bez 
pienācīga brīdinājuma, un lai patērētāji 
varētu veikt piesardzības pasākumus pret 
šādiem riskiem.
Ražotāji novērtē ražojumu radītos riskus 
pirms ražojumu laišanas tirgū.

Or. es
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Pamatojums

En primer lugar, falta la obligación de informar al consumidor de los riesgos inherentes a un 
producto durante su periodo de utilización normal o razonablemente previsible, recogida en 
el art. 5.1 de la DSGP y se propone incluirla, En segundo lugar se propone incluir la 
obligación de realizar una evaluación del riesgo antes de su puesta en el mercado. No está 
claro en el texto que ésta sea obligatoria para al fabricante, y ésta debe formar parte de la 
documentación técnica. Es un asunto de gran importancia, ya que estamos refiriéndonos a 
productos no armonizados y muchos de ellos no tienen ninguna normativa. Esta sería una 
buena base para su control.

Grozījums Nr. 202
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ražotāji nodrošina to, ka ir izveidotas 
procedūras, lai sērijveida ražošanā 
nodrošinātu atbilstību 4. pantā noteiktajai 
vispārīga drošuma prasībai.

2. Ražotāji nodrošina to, ka ir izveidotas 
procedūras, lai ražošanā nodrošinātu 
atbilstību 4. pantā noteiktajai vispārīga 
drošuma prasībai, attiecīgām Savienības 
un Eiropas saskaņošanas noteikumu 
standartos paredzētām veselības un 
drošuma prasībām un veselības un 
drošuma prasībām, kas noteiktas 
dalībvalstu tiesību aktos, ja ir paredzēts 
ražojumu darīt pieejamu.

Or. de

Grozījums Nr. 203
Pablo Arias Echeverría

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ražotāji nodrošina to, ka ir izveidotas 
procedūras, lai sērijveida ražošanā 
nodrošinātu atbilstību 4. pantā noteiktajai 
vispārīga drošuma prasībai.

2. Ražotāji nodrošina to, ka ir izveidotas 
procedūras, lai sērijveida ražošanā 
nodrošinātu atbilstību 4. pantā noteiktajai 
vispārīga drošuma prasībai.
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Ražotāji uztur reģistru par ražošanas 
partijām veiktajām pārbaudēm, un tas 
vajadzības gadījumā ir pieejams 
uzraudzības iestādēm.

Or. es

Pamatojums

RAPEX pārvaldīšanas pieredze liecina, ka ražojumi tirgū nav viendabīgi — bieži vien ir tā, ka, 
veicot laboratorisku pārbaudi trim tirgus paraugiem, nav divu vienādu.

Grozījums Nr. 204
Josef Weidenholzer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a. Lai noteiktu iespējamos riskus, ko 
ražojums var radīt, ražotāji veic attiecīgas 
procedūras un pārliecinās par ražojuma 
drošumu un atbilstību standartiem, kas 
minēti 2. punktā; Komisija ir pilnvarota 
saskaņā ar 20. pantu pieņemt deleģētos 
aktus, kuros uzskaitīti aspekti, kas 
ražotājam jāpārbauda, analizējot 
iespējamos riskus, tostarp norādīts 
analīzes formāts.

Or. de

Grozījums Nr. 205
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Proporcionāli iespējamajiem riskiem,
ko var radīt ražojums, ražotāji patērētāju 
veselības un drošības aizsardzības nolūkā 

3. Lai nodrošinātu ražojumu drošumu 
visaugstākajā līmenī, ražotāji patērētāju 
veselības un drošuma aizsardzības nolūkā
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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.

veic paraugu pārbaudi, vismaz reizi gadā 
pārbaudot tirdzniecībā laistā ražojuma 
reprezentatīvus paraugus, kas nejauši 
atlasīti tiesu varas amatpersonas, iestādes 
vai katras dalībvalsts ieceltas citas 
kvalificētas personas kontrolē, izmeklē 
sūdzības un reģistrē sūdzības, neatbilstīgus 
ražojumus un atsauktus ražojumus, un 
pastāvīgi informē izplatītājus par šo 
uzraudzību.

Or. en

Grozījums Nr. 206
Franz Obermayr

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Proporcionāli iespējamajiem riskiem, ko 
var radīt ražojums, ražotāji patērētāju 
veselības un drošības aizsardzības nolūkā 
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. Proporcionāli iespējamajiem riskiem, ko 
var radīt ražojums, ražotāji patērētāju 
veselības un drošuma aizsardzības nolūkā 
vismaz reizi gadā kvalificēta valsts 
pārstāvja klātbūtnē veic to ražojumu 
nejauši atlasītu paraugu pārbaudi, kuri 
darīti pieejami tirgū, izmeklē sūdzības un 
reģistrē sūdzības, neatbilstīgus ražojumus 
un atsauktus ražojumus, un pastāvīgi 
informē izplatītājus par šo uzraudzību. 
Ražotājiem jo īpaši ir jāveic pārbaudes 
tādos pašos apstākļos attiecībā uz 
ražojumiem, uz kuriem ir attiecies vai 
joprojām attiecas Komisijas lēmums 
saskaņā ar Regulas par ražojumu tirgus 
uzraudzību 12. pantu.

Or. de

Grozījums Nr. 207
Matteo Salvini
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Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Proporcionāli iespējamajiem riskiem, ko 
var radīt ražojums, ražotāji patērētāju 
veselības un drošības aizsardzības nolūkā 
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. Proporcionāli iespējamajiem riskiem, ko 
var radīt ražojums, ražotāji patērētāju 
veselības un drošības aizsardzības nolūkā 
veic tirgoto ražojumu paraugu pārbaudi,
vismaz reizi gadā pārbaudot tirdzniecībā 
laistā ražojuma reprezentatīvus paraugus,
kas izraudzīti nejaušas atlases veidā tiesu 
varas amatpersonas, iestādes vai katras 
dalībvalsts ieceltas citas kvalificētas 
personas kontrolē, izmeklē sūdzības un 
reģistrē sūdzības, neatbilstīgus ražojumus 
un atsauktus ražojumus, un pastāvīgi 
informē izplatītājus par šo uzraudzību.

Saskaņā ar tādiem pašiem nosacījumiem 
ražotāji jo īpaši pārbauda ražojumus, uz 
kuriem attiecas vai uz kuriem ir attiecies 
Komisijas lēmums, pamatojoties uz 
12. pantu Regulā par ražojumu tirgus 
uzraudzību.

Or. en

Grozījums Nr. 208
Wim van de Camp

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Proporcionāli iespējamajiem riskiem, ko 
var radīt ražojums, ražotāji patērētāju 
veselības un drošības aizsardzības nolūkā 
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. Proporcionāli iespējamajiem riskiem, ko 
var radīt ražojums, ražotāji patērētāju 
veselības un drošības aizsardzības nolūkā 
veic tirgoto ražojumu paraugu pārbaudi,
vismaz reizi gadā pārbaudot tirdzniecībā 
laistā ražojuma reprezentatīvus paraugus,
kas izraudzīti nejaušas atlases veidā tiesu 
varas amatpersonas, iestādes vai katras 
dalībvalsts ieceltas citas kvalificētas 
personas kontrolē, izmeklē sūdzības un 
reģistrē sūdzības, neatbilstīgus ražojumus 
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un atsauktus ražojumus, un pastāvīgi 
informē izplatītājus par šo uzraudzību. 
Saskaņā ar tādiem pašiem nosacījumiem 
ražotāji jo īpaši pārbauda ražojumus, uz 
kuriem attiecas vai uz kuriem ir attiecies 
Komisijas lēmums, pamatojoties uz 
12. pantu Regulā par ražojumu tirgus 
uzraudzību.

Or. en

Pamatojums

Tāds pats pamatojums kā 6.a pantam (jauns).

Grozījums Nr. 209
Pablo Arias Echeverría

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Proporcionāli iespējamajiem riskiem, 
ko var radīt ražojums, ražotāji patērētāju 
veselības un drošības aizsardzības nolūkā 
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 patērētāju veselības un drošuma 
aizsardzības nolūkā 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. Šo 
informāciju pēc pieprasījuma dara 
pieejamu uzraudzības iestādēm.

Or. es

Pamatojums

Tas ir ļoti svarīgi gadījumos, kad iestādes saņem sūdzību par kādu ražojumu un vēlas zināt, 
vai ražotājs ir saņēmis līdzīgas sūdzības un kāda ir bijusi viņa reakcija.

Grozījums Nr. 210
Philippe Juvin, Nora Berra, Raffaele Baldassarre
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Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Proporcionāli iespējamajiem riskiem, ko 
var radīt ražojums, ražotāji patērētāju 
veselības un drošības aizsardzības nolūkā 
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. Proporcionāli iespējamajiem riskiem, ko 
var radīt ražojums, ražotāji patērētāju 
veselības un drošuma aizsardzības nolūkā 
veic to ražojumu reprezentatīvu paraugu
(kas atlasīti izlases veidā tiesu varas 
amatpersonas vai katras dalībvalsts 
ieceltas citas kvalificētas personas 
kontrolē) pārbaudi, kuri darīti pieejami 
tirgū, izmeklē sūdzības un reģistrē 
sūdzības, neatbilstīgus ražojumus un 
atsauktus ražojumus, un pastāvīgi informē 
izplatītājus par šo uzraudzību.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums paredz pastiprināt ražojumu paraugu pārbaužu ticamību, kad ražojumi jau ir 
tirgū, ja tiek uzskatīts, ka tie rada iespējamus riskus. Paraugu reprezentativitāti nodrošināta 
tas, ka tos izvēlas trešā persona (tiesu ierēdnis vai persona, ko ieceļ dalībvalsts kompetentās 
iestādes).

Grozījums Nr. 211
Philippe Juvin, Nora Berra, Raffaele Baldassarre

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3a. Ja par ražojumiem, kas darīti pieejami 
tirgū, ir pieņemts vai ir bijis pieņemts 
Komisijas lēmums, pamatojoties uz 
[Regulas par ražojumu tirgus uzraudzības 
sistēmu] 12. pantu, ražotāji vai attiecīgā 
gadījumā importētāji, lai aizsargātu 
patērētāju veselību un drošumu, vismaz 
reizi gadā veic pārbaudi tirgū pieejamo 
ražojumu reprezentatīviem paraugiem, 
kas atlasīti tiesu varas amatpersonas vai 
katras dalībvalsts ieceltas kvalificētas 
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personas kontrolē.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums paredz ieviest obligātu paraugu testēšanu ražotājiem (vai importētājiem, ja 
ražotājs ir reģistrēts trešā valstī) attiecībā uz ražojumiem, par ko ir pieņemti lēmumi, 
pamatojoties uz regulas par ražojumu tirgus uzraudzību 12. pantu (ražojumi, kas rada 
nopietnu risku un pamato Savienības darbību). Šo paraugu pārbaude būtu jāveic vismaz reizi 
gadā.

Grozījums Nr. 212
Heide Rühle

Regulas priekšlikums
8. pants – 4. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Proporcionāli iespējamajiem riskiem, ko 
var radīt ražojums, ražotāji izstrādā 
tehnisko dokumentāciju. Tehniskajā 
dokumentācijā iekļauj, attiecīgi:

Proporcionāli iespējamajiem riskiem, ko 
var radīt ražojums, ražotāji izstrādā 
tehnisko dokumentāciju ražojumu 
kategorijām. Tehniskajā dokumentācijā 
iekļauj, attiecīgi:

Or. en

Grozījums Nr. 213
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
8. pants – 4. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Proporcionāli iespējamajiem riskiem, ko 
var radīt ražojums, ražotāji izstrādā 
tehnisko dokumentāciju. Tehniskajā 
dokumentācijā iekļauj, attiecīgi:

Proporcionāli iespējamajiem riskiem, ko 
var radīt ražojums, ražotāji izstrādā 
tehnisko dokumentāciju. Tehniskajā 
dokumentācijā iekļauj:

Or. de
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Grozījums Nr. 214
Pablo Arias Echeverría

Regulas priekšlikums
8. pants – 4. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Proporcionāli iespējamajiem riskiem, ko 
var radīt ražojums, ražotāji izstrādā 
tehnisko dokumentāciju. Tehniskajā 
dokumentācijā iekļauj, attiecīgi:

Ražotāji izstrādā tehnisko dokumentāciju. 
Tehniskajā dokumentācijā iekļauj:

Or. es

Grozījums Nr. 215
Heide Rühle

Regulas priekšlikums
8. pants – 4. punkts – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) vispārīgu aprakstu par ražojumu un tā
galvenajām īpašībām, kas ir svarīgas
ražojuma drošuma novērtēšanā;

(a) vispārīgu aprakstu par ražojuma 
kategoriju un tās galvenajām īpašībām, kas 
ir svarīgas drošuma novērtēšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 216
Pablo Arias Echeverría

Regulas priekšlikums
8. pants – 4. punkts – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) vispārīgu aprakstu par ražojumu un tā 
galvenajām īpašībām, kas ir svarīgas 
ražojuma drošuma novērtēšanā;

(a) vispārīgu aprakstu par ražojumu, kas 
ļauj ražojuma informācijas 
dokumentāciju skaidri attiecināt uz šo 
ražojumu, un tā galvenajām īpašībām, kas 
ir svarīgas ražojuma drošuma novērtēšanā;

Or. es
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Grozījums Nr. 217
Pablo Arias Echeverría

Regulas priekšlikums
8. pants – 4. punkts – 1. daļa – aa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) Ražotāja nosaukums un adrese.
Tehnisko dokumentāciju sniedz tās 
dalībvalsts valodā, kurā ražojumu tirgo, 
vai valodā, kas pieņemama tirgus 
uzraudzības iestādēm, kuras to pieprasa.

Or. es

Pamatojums

Tiek nostiprināta ražojuma izsekojamība. Teksts ir kopēts no Regulas (EK) Nr. 1223/ 2009 
par kosmētikas līdzekļiem 11. panta 2. punkta a) apakšpunkta.

Grozījums Nr. 218
Heide Rühle

Regulas priekšlikums
8. pants – 4. punkts – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) ar ražojumu saistīto iespējamo risku un 
šādu risku novēršanai vai mazināšanai 
pieņemto risinājumu analīzi, tostarp visu to 
pārbaužu rezultātus, kuras veicis ražotājs 
vai cita persona viņa vārdā;

(b) ar ražojumu kategoriju saistīto 
iespējamo risku un šādu risku novēršanai 
vai mazināšanai pieņemto risinājumu 
analīzi, tostarp visu to pārbaužu rezultātus, 
kuras veicis ražotājs vai cita persona viņa 
vārdā;

Or. en

Grozījums Nr. 219
Josef Weidenholzer
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Regulas priekšlikums
8. pants – 4. punkts – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) ar ražojumu saistīto iespējamo risku un 
šādu risku novēršanai vai mazināšanai 
pieņemto risinājumu analīzi, tostarp visu to 
pārbaužu rezultātus, kuras veicis ražotājs 
vai cita persona viņa vārdā;

(b) ar ražojumu saistīto iespējamo risku un 
šādu risku novēršanai vai mazināšanai 
pieņemto risinājumu analīzi saskaņā ar 
[2.a punktu]*, tostarp visu to pārbaužu 
rezultātus, kuras veicis ražotājs vai cita 
persona viņa vārdā;
__________________

* Lūdzu, ievietot punktu, kas atbilst Josef 
Weidenholzer iesniegtajam grozījumam 
Nr. 16 attiecībā uz 8. panta 2.a punktu 
(jauns). 

Or. de

Grozījums Nr. 220
Heide Rühle

Regulas priekšlikums
8. pants – 4. punkts – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) attiecīgā gadījumā 5. panta b) punktā 
minēto Eiropas standartu sarakstu vai 
5. panta c) punktā minētās veselības un 
drošības prasības, kas noteiktas tās 
dalībvalsts tiesību aktos, kurā ražojums
darīts pieejams tirgū, vai citus 6. panta 
2. punktā minētus aspektus, kas piemēroti, 
lai izpildītu 4. pantā noteikto vispārīga 
drošuma prasību.

(c) attiecīgā gadījumā 5. panta b) punktā 
minēto Eiropas standartu sarakstu vai 
5. panta c) punktā minētās veselības un 
drošības prasības, kas noteiktas tās 
dalībvalsts tiesību aktos, kurā ražojumi 
darīti pieejami tirgū, vai citus 6. panta 
2. punktā minētus aspektus, kas piemēroti, 
lai izpildītu 4. pantā noteikto vispārīga 
drošuma prasību.

Or. en

Grozījums Nr. 221
Jürgen Creutzmann
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Regulas priekšlikums
8. pants – 4. punkts – 1. daļa – ca punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) ja ražotājs attiecīgo ražojumu nelaiž 
tirgū — ražotāja nosaukumu, reģistrēto 
komercnosaukumu vai reģistrēto preču 
zīmi un adresi, kurā ar ražotāju iespējams 
sazināties.

Or. en

Pamatojums

Ja uz importēta ražojuma ir jānorāda ārpussavienības ražotāja nosaukums un adrese, šī 
informācija būs zināma importētāja konkurentiem un korporatīvajiem klientiem, kā rezultātā 
nākotnē viņi varētu apiet šo konkrēto importētāju un saņemt preces tieši no ārpussavienības 
ražotāja. Tādējādi MVU varētu mazināties interese par importēšanu, un līdz ar to būtiski tiktu 
kropļota konkurence. Tāpēc ir ieteicams šo informāciju iekļaut tehniskajā dokumentācijā.

Grozījums Nr. 222
Bernadette Vergnaud

Regulas priekšlikums
8. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja kāds no Eiropas standartiem, veselības 
un drošības prasībām vai citiem aspektiem, 
kas minēti pirmās daļas c) apakšpunktā, ir 
piemērots tikai daļēji, norāda, kuras daļas 
ir piemērotas.

Ja kāds no Eiropas standartiem, veselības 
un drošības prasībām vai citiem aspektiem, 
kas minēti pirmās daļas c) apakšpunktā, ir 
piemērots tikai daļēji, norāda, kuras daļas 
ir piemērotas, un vajadzības gadījumā 
sniedz detalizētu informāciju par to, kā ir 
ņemti vērā riski, kas minēti attiecīgajās 
daļās, kuras netiek piemērotas.

Or. fr

Pamatojums

Ja ražotāji veselības vai drošības standartu vai prasības izvēlas piemērot tikai daļēji, viņiem 
ir jānorāda, kā viņi rīkosies attiecībā uz citiem standartā minētajiem riskiem.
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Grozījums Nr. 223
Heide Rühle

Regulas priekšlikums
8. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Tehnisko dokumentāciju ražotāji glabā 
desmit gadus pēc ražojuma laišanas tirgū 
un pēc pieprasījuma dara to pieejamu 
tirgus uzraudzības iestādēm.

5. Tehnisko dokumentāciju ražotāji glabā 
desmit gadus pēc ražojuma laišanas tirgū 
un pēc pamatota pieprasījuma dara to 
pieejamu tirgus uzraudzības iestādēm 
elektroniskā vai citā formātā.

Or. en

Grozījums Nr. 224
Ashley Fox

Regulas priekšlikums
8. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Tehnisko dokumentāciju ražotāji glabā 
desmit gadus pēc ražojuma laišanas tirgū 
un pēc pieprasījuma dara to pieejamu 
tirgus uzraudzības iestādēm.

5. Tehnisko dokumentāciju ražotāji glabā 
desmit gadus pēc ražojuma laišanas tirgū 
un pēc pamatota pieprasījuma dara to 
pieejamu tirgus uzraudzības iestādēm.

Or. en

Grozījums Nr. 225
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
8. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Tehnisko dokumentāciju ražotāji glabā
desmit gadus pēc ražojuma laišanas tirgū 
un pēc pieprasījuma dara to pieejamu 
tirgus uzraudzības iestādēm.

5. Tehniskās dokumentācijas būtiskās 
daļas ražotāji piecus gadus pēc ražojuma 
laišanas tirgū un pēc pamatota 
pieprasījuma dara pieejamu tirgus 
uzraudzības iestādēm elektroniskā vai 
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fiziskā formātā.

Šai tehniskajai dokumentācijai nav 
jāatrodas Savienības teritorijā, kā arī tai 
nav jābūt pastāvīgi pieejamai materiālā 
formā. Taču to ir jāspēj apkopot un darīt 
pieejamu saprātīgā termiņā.

Or. en

(Sk. Lēmuma Nr. 768/2008/EK R2. panta 9. punktu un R4. panta 9. punktu, 
Direktīvas 2006/42/EK VII pielikuma A. daļas 2. punktu, EK pamatnostādnes par 

Direktīvas 2006/95/EK piemērošanu un 10. panta 8. punkta grozījumu (iesniedzis tas pats 
autors).

Pamatojums

Ražotājiem pēc pamatota pieprasījuma tehniskās specifikācijas ir jāsagatavo tikai attiecībā 
uz nesaskaņotiem patēriņa ražojumiem, jo šie ražojumi parasti netiek asociēti ar lieliem 
riskiem. Vispārēja prasība radītu neproporcionālu administratīvo slogu. Ierosinātais 
grozījums ir ņemts no Iekārtu direktīvas. Ierosinātais desmit gadu periods nepārprotami 
pārsniedz gandrīz visu patēriņa preču aprites ciklu, un tāpēc tas ir jāsaīsina.

Grozījums Nr. 226
Raffaele Baldassarre

Regulas priekšlikums
8. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Tehnisko dokumentāciju ražotāji glabā
desmit gadus pēc ražojuma laišanas tirgū 
un pēc pieprasījuma dara to pieejamu
tirgus uzraudzības iestādēm.

5. Ražotāji nodrošina, ka tehniskā 
dokumentācija pēc pieprasījuma var būt 
pieejama tirgus uzraudzības iestādēm 
desmit gadus pēc ražojuma laišanas tirgū.

Or. en

Pamatojums

Patēriņa preču drošuma regulai nav jābūt stingrākai par saskaņotajiem tiesību aktiem. Līdz 
ar to importētājiem nevis ir jāuzliek pienākums glabāt tehnisko dokumentāciju, bet gan pēc 
pieprasījuma to uzrādīt iestādēm.
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Grozījums Nr. 227
Pablo Arias Echeverría

Regulas priekšlikums
8. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Tehnisko dokumentāciju ražotāji glabā 
desmit gadus pēc ražojuma laišanas tirgū 
un pēc pieprasījuma dara to pieejamu 
tirgus uzraudzības iestādēm.

5. Tehnisko dokumentāciju ražotāji glabā 
desmit gadus pēc ražojuma pēdējās 
laišanas tirgū un pēc pieprasījuma dara to 
pieejamu tirgus uzraudzības iestādēm.

Or. es

Pamatojums

Šim periodam ir jāsākas dienā, kurā ražojums pēdējoreiz laists tirgū.

Grozījums Nr. 228
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
8. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ražotāji nodrošina, ka uz to ražojuma ir 
tipa, partijas vai sērijas numurs vai cits 
ražojuma identifikācijas elements, ko 
patērētāji 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 nodrošina, ka uz to ražojuma ir 
tipa, partijas vai sērijas numurs vai cits 
ražojuma identifikācijas elements, ko 
patērētāji 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. Šādā gadījumā ir 
jāiesaka, lai patērētāji saglabā uz 
iepakojuma vai ražojumam pievienotajā 
dokumentā norādīto informāciju.

Or. de

Grozījums Nr. 229
Preslav Borissov
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Regulas priekšlikums
8. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ražotāji nodrošina, ka uz to ražojuma ir 
tipa, partijas vai sērijas numurs vai cits 
ražojuma identifikācijas elements, ko 
patērētāji 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 nodrošina, ka uz to ražojuma ir 
ražojuma modeļa, tipa, partijas vai sērijas 
numurs vai cits ražojuma identifikācijas 
elements, ko patērētāji 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.

Or. en

Grozījums Nr. 230
Bernadette Vergnaud

Regulas priekšlikums
8. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ražotāji nodrošina, ka uz to ražojuma ir 
tipa, partijas vai sērijas numurs vai cits 
ražojuma identifikācijas elements, ko 
patērētāji 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 nodrošina, ka uz to ražojuma ir 
tipa, partijas vai sērijas numurs vai cits 
ražojuma identifikācijas elements, ko 
patērētāji 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, kurā šādā 
gadījumā iekļauj norādi „informāciju 
saglabāt”.

Or. fr

Pamatojums

Ja identifikācijas informācija ir sniegta uz iepakojuma vai ražojumam pievienotajā 
dokumentā, patērētājiem ir jāiesaka šo informāciju saglabāt.

Grozījums Nr. 231
Constance Le Grip



PE516.922v03-00 90/156 AM\1003186LV.doc

LV

Regulas priekšlikums
8. pants – 6. punkts – 1.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja informācija, pēc kuras ražojumu ir 
iespējams identificēt, nav sniegta tieši uz 
ražojuma, tad ražotāji pietiekami redzamā 
veidā norāda, ka ir jāsaglabā datu nesējs, 
kurā šī informācija ir sniegta.

Or. fr

Grozījums Nr. 232
Ashley Fox

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Ja ražotāji uzskata, ka viņu ražojumi 
neietver nekādus riskus vai ietver tikai 
zema līmeņa riskus, tad 3., 4. un 5. punkta 
noteikumus nepiemēro. Šādā gadījumā 
ražotājiem ir jāspēj sava lēmuma 
pareizību pēc pamatota pieprasījuma 
pierādīt attiecīgajām tirgus uzraudzības 
iestādēm un saviem pakārtotajiem 
piegādātājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 233
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Lai nostiprinātu ražojumu drošumu, 
ražotāji izveido savu ražojumu modeļu 
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sarakstus un ar visiem piemērotajiem 
līdzekļiem dara tos pieejamus sabiedrībai 
un citiem saimnieciskās darbības 
veicējiem.
Pēc pieprasījuma ražotājs tirgus 
uzraudzības iestādēm, kā arī ikvienam 
saimnieciskās darbības veicējam, kuram 
tas piegādā savus ražojumus, sniedz 
uzskatāmus pierādījumus par dažādajiem 
pamata raksturlielumiem, kādi piemīt 
attiecīgā ražojuma modeļiem.

Or. en

Grozījums Nr. 234
Raffaele Baldassarre

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a To ražojumu ražotāji, uz kuriem 
attiecas Komisijas lēmums saskaņā ar 
12. pantu Regulā par ražojumu tirgus 
uzraudzību [XREFX], izveido savu 
ražojumu modeļu sarakstu, kam pievieno 
fotogrāfijas, un ar visiem piemērotajiem 
līdzekļiem dara to pieejamu sabiedrībai 
un citiem saimnieciskās darbības 
veicējiem, jo īpaši attiecībā uz 
ražojumiem.
Pēc pieprasījuma ražotājs tirgus 
uzraudzības iestādēm, kā arī ikvienam 
saimnieciskās darbības veicējam, kuram 
tas piegādā savus ražojumus, šīs regulas 
3. panta 2. punktā minētās definīcijas 
nozīmē sniedz uzskatāmus pierādījumus 
par dažādajiem pamata raksturlielumiem, 
kādi piemīt attiecīgā ražojuma modeļiem. 

Or. en
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Pamatojums

Polijas tiesību aktos ietvertā prasība sniegt modeļu sarakstu, pievienojot fotogrāfiju, ļauj 
novērst ikvienu pārpratumu attiecībā uz ražojuma modeļiem. Saimnieciskās darbības veicēji 
vairs nevarētu, palielinot būtībā līdzīgu ražojumu modeļu skaitu, apiet pasākumus, ar kuriem 
ražojumus izņem no tirgus.

Grozījums Nr. 235
Wim van de Camp

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Ražotāji izveido savu ražojumu 
modeļu sarakstu, kam pievieno 
fotogrāfijas, un ar visiem piemērotajiem 
līdzekļiem dara to pieejamu sabiedrībai 
un citiem saimnieciskās darbības 
veicējiem, jo īpaši attiecībā uz 
ražojumiem, uz kuriem attiecas Komisijas 
lēmums saskaņā ar 12. pantu Regulā par 
ražojumu tirgus uzraudzību [XREFX], un 
attiecībā uz plaša patēriņa ražojumiem.
Pēc pieprasījuma ražotājs tirgus 
uzraudzības iestādēm, kā arī ikvienam 
saimnieciskās darbības veicējam, kuram 
tas piegādā savus ražojumus, šīs regulas 
3. panta 2. punktā minētās definīcijas 
nozīmē sniedz uzskatāmus pierādījumus 
par dažādajiem pamata raksturlielumiem, 
kādi piemīt attiecīgā ražojuma modeļiem. 

Or. en

Pamatojums

Polijas tiesību aktos ietvertā prasība sniegt modeļu sarakstu, pievienojot fotogrāfiju, ļauj 
novērst ikvienu pārpratumu attiecībā uz ražojuma modeļiem. Saimnieciskās darbības veicēji 
vairs nevarētu, palielinot būtībā līdzīgu ražojumu modeļu skaitu, apiet pasākumus, ar kuriem 
ražojumus izņem no tirgus.
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Grozījums Nr. 236
Heide Rühle

Regulas priekšlikums
8. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Ražotāji uz ražojuma norāda savu 
nosaukumu, reģistrēto komercnosaukumu 
vai reģistrēto preču zīmi un adresi, kurā ar 
tiem var sazināties saistībā ar attiecīgo 
ražojumu, vai, ja tas nav iespējams, to
norāda uz iepakojuma vai ražojumam 
pievienotā dokumentā. Norādītā adrese ir 
vienīgais kontaktpunkts, ko var izmantot 
saziņai ar ražotāju.

7. Ražotāji uz ražojuma norāda savu 
nosaukumu, reģistrēto komercnosaukumu 
vai reģistrēto preču zīmi un adresi, kurā ar 
tiem var sazināties saistībā ar attiecīgo 
ražojumu, vai, ja tas nav iespējams, šo 
informāciju norāda uz iepakojuma vai 
ražojumam pievienotā dokumentā, vai 
tīmekļa vietnē, kas skaidri norādīta uz 
ražojuma, tā iepakojuma vai ražojumam 
pievienotā dokumentā. Norādītā adrese ir 
vienīgais kontaktpunkts, ko var izmantot 
saziņai ar ražotāju.

Or. en

Grozījums Nr. 237
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Regulas priekšlikums
8. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Ražotāji uz ražojuma norāda savu 
nosaukumu, reģistrēto komercnosaukumu 
vai reģistrēto preču zīmi un adresi, kurā ar 
tiem var sazināties saistībā ar attiecīgo 
ražojumu, vai, ja tas nav iespējams, to 
norāda uz iepakojuma vai ražojumam 
pievienotā dokumentā. Norādītā adrese ir 
vienīgais kontaktpunkts, ko var izmantot 
saziņai ar ražotāju.

7. Ražotāji uz tvertnes norāda savu 
nosaukumu, reģistrēto komercnosaukumu 
vai reģistrēto preču zīmi un adresi, kur ar 
tiem var sazināties saistībā ar attiecīgo
ražojumu. Ja ražojuma izmēra, rakstura 
vai iepakojuma dēļ tas nav iespējams, 
norāda tikai preču zīmi. Norādītā adrese ir 
vienīgais kontaktpunkts, ko var izmantot 
saziņai ar ražotāju.

Or. de

Pamatojums

Proporcionalitātes apsvērumu dēļ un nolūkā novērst papildu birokrātiju un izmaksas, ko rada 
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papildu iepakojums un dokumentācija, jo īpaši mazizmēra ražojumu gadījumā vai saistībā ar 
ražojumiem, kurus pārdod atsevišķi, būtu jāpietiek ar to, ka norāda tikai reģistrēto preču zīmi.

Grozījums Nr. 238
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Regulas priekšlikums
8. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Ražotāji uz ražojuma norāda savu 
nosaukumu, reģistrēto komercnosaukumu 
vai reģistrēto preču zīmi un adresi, kurā ar 
tiem var sazināties saistībā ar attiecīgo 
ražojumu, vai, ja tas nav iespējams, to 
norāda uz iepakojuma vai ražojumam 
pievienotā dokumentā. Norādītā adrese ir 
vienīgais kontaktpunkts, ko var izmantot 
saziņai ar ražotāju.

7. Ja ražotāji ražojumu laiž tirgū, viņi uz 
ražojuma norāda savu nosaukumu, 
reģistrēto komercnosaukumu vai reģistrēto 
preču zīmi un adresi, kurā ar tiem var 
sazināties saistībā ar attiecīgo ražojumu, 
vai, ja tas nav iespējams, to norāda uz 
iepakojuma vai ražojumam pievienotā 
dokumentā, vai tīmekļa vietnē, kas skaidri 
norādīta uz ražojuma, tā iepakojuma vai 
ražojumam pievienotā dokumentā. 
Norādītā adrese ir vienīgais kontaktpunkts, 
ko var izmantot saziņai ar ražotāju.

Or. en

(sk. 10. panta 3. punkta grozījumu, ko iesniedzis tas pats autors).

Pamatojums

Attiecībā uz mazizmēra ražojumiem (piemēram, zeķēm) un ražojumiem, kurus var pārdot 
atsevišķi kā vienu priekšmetu (piemēram, golfa bumbiņas), ierosinātās prasības radīs augstas 
papildu izmaksas, jo šī informācija būs jāsniedz atsevišķos dokumentos. Ja iekļautu norādi uz 
tīmekļa vietni, kurā var iegūt papildu informāciju, tas būtu lietderīgāk izmaksu ziņā un videi 
draudzīgāk.

Grozījums Nr. 239
Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Ražotāji nodrošina, ka to ražojumam ir Ražotāji nodrošina, ka to ražojumam ir 
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pievienotas patērētājiem viegli saprotamas 
instrukcijas un drošības informācija valodā, 
ko noteikusi dalībvalsts, kurā ražojums ir 
darīts pieejams, izņemot gadījumus, kad 
ražojumu var lietot droši un ražotāja 
paredzētajā veidā bez šādām instrukcijām 
un drošības informācijas.

pievienotas patērētājiem viegli saprotamas 
instrukcijas un drošības informācija valodā
vai vizuālā formātā, ko noteikusi 
dalībvalsts, kurā ražojums ir darīts 
pieejams, izņemot gadījumu, kad ražojumu 
var lietot droši un ražotāja paredzētajā 
veidā bez šādām instrukcijām un drošības 
informācijas.

Or. en

Pamatojums

Atsevišķos gadījumos tulkošanu visās oficiālajās ES valodās var efektīvi aizstāt ar 
instrukcijām zīmējumu un piktogrammu veidā. Šādi inovatīvi risinājumi ir laba un pievilcīga 
alternatīva, ko saistībā ar atsevišķiem ražojumiem var izmantot instrukcijās lietotās tehniskās 
terminoloģijas vietā.

Grozījums Nr. 240
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Ražotāji nodrošina, ka to ražojumam ir 
pievienotas patērētājiem viegli saprotamas 
instrukcijas un drošības informācija valodā, 
ko noteikusi dalībvalsts, kurā ražojums ir 
darīts pieejams, izņemot gadījumus, kad 
ražojumu var lietot droši un ražotāja 
paredzētajā veidā bez šādām instrukcijām 
un drošības informācijas.

Ražotāji nodrošina, ka to ražojumam ir 
pievienotas patērētājiem viegli saprotamas 
instrukcijas un drošības informācija valodā 
vai citā viegli uztveramā veidā, ko 
noteikusi dalībvalsts, kurā ražojums ir 
darīts pieejams, izņemot gadījumu, kad 
ražojumu var lietot droši un ražotāja 
paredzētajā veidā bez šādām instrukcijām 
un drošības informācijas.

Or. en

Grozījums Nr. 241
Pablo Arias Echeverría

Regulas priekšlikums
8. pants – 8. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Ražotāji nodrošina, ka to ražojumam ir 
pievienotas patērētājiem viegli saprotamas 
instrukcijas un drošības informācija valodā, 
ko noteikusi dalībvalsts, kurā ražojums ir 
darīts pieejams, izņemot gadījumus, kad 
ražojumu var lietot droši un ražotāja 
paredzētajā veidā bez šādām instrukcijām 
un drošības informācijas.

Ražotāji nodrošina, ka to ražojumam ir 
pievienotas patērētājiem viegli saprotamas 
instrukcijas un drošības informācija, kas ir 
paredzēta patērētājiem, ir sniegta skaidrā 
un saprotamā veidā un valodā, ko 
noteikusi dalībvalsts, kurā ražojums ir 
darīts pieejams, izņemot gadījumus, kad 
ražojumu var lietot droši un ražotāja 
paredzētajā veidā bez šādām instrukcijām 
un drošības informācijas.

Or. es

Grozījums Nr. 242
Bernadette Vergnaud

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a Šā panta 8. punktā minētās 
instrukcijas un drošības informācija ir 
novietota redzamā vietā un viegli 
pamanāma, skaidri salasāma un attiecīgā 
gadījumā tā ir neizdzēšama. Šī 
informācija nekādā gadījumā nedrīkst būt 
apslēpta, neskaidra, saīsināta vai nošķirta 
ar citu rakstisku, piktogrāfisku vai kādā
citā veidā sniegtu informāciju.

Or. fr

Pamatojums

Instrukcijas un drošības informācija ir noderīga tikai tad, ja tā ir skaidri salasāma. Tāpēc ir 
jāiekļauj šādas grozījums saskaņā ar noteikumiem Regulā Nr. 1169/2011 par pārtikas 
produktu informācijas sniegšanu patērētājiem.

Grozījums Nr. 243
Jürgen Creutzmann

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

9. Ražotāji, kas uzskata vai kam ir iemesls 
uzskatīt, ka ražojums, kuru tie ir laiduši 
tirgū, nav drošs vai kā citādi neatbilst šai 
regulai, tūlīt veic koriģējošos pasākumus, 
kas vajadzīgi, lai attiecīgi panāktu minētā 
ražojuma atbilstību, to izņemtu vai 
atsauktu no tirgus. Turklāt, ja ražojums nav 
drošs, ražotāji tūlīt par to informē tirgus 
uzraudzības iestādes dalībvalstīs, kurās tie 
ražojumu darījuši pieejamu, norādot sīku 
informāciju jo īpaši par risku veselībai un 
drošībai un visiem veiktajiem 
koriģējošajiem pasākumiem.

9. Ražotāji, kas uzskata vai kam ir iemesls 
uzskatīt, ka ražojums, kuru tie ir laiduši 
tirgū, nav drošs vai kā citādi neatbilst šai 
regulai, tūlīt veic koriģējošos pasākumus, 
kas vajadzīgi, lai konkrētā gadījumā
panāktu minētā ražojuma atbilstību, to 
izņemtu vai atsauktu no tirgus. Turklāt, ja 
ražojums nav drošs, ražotāji tūlīt par to 
informē tirgus uzraudzības iestādes 
dalībvalstīs, kurās tie ražojumu darījuši 
pieejamu, norādot sīku informāciju jo īpaši 
par risku veselībai un drošībai un visiem 
veiktajiem koriģējošajiem pasākumiem.

Or. en

(sk. 10. panta 7. punkta un 11. panta 5. punkta grozījumu, ko iesniedzis tas pats autors).

Pamatojums

Vārds „attiecīgi” rada juridisko nenoteiktību, jo varētu saprast, ka šeit domāts kāds papildu 
nosacījums koriģējošo pasākumu veikšanai.

Grozījums Nr. 244
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Regulas priekšlikums
8. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Ražotāji, kas uzskata vai kam ir iemesls 
uzskatīt, ka ražojums, kuru tie ir laiduši 
tirgū, nav drošs vai kā citādi neatbilst šai 
regulai, tūlīt veic koriģējošos pasākumus, 
kas vajadzīgi, lai attiecīgi panāktu minētā 
ražojuma atbilstību, to izņemtu vai 
atsauktu no tirgus. Turklāt, ja ražojums 
nav drošs, ražotāji tūlīt par to informē 
tirgus uzraudzības iestādes dalībvalstīs, 
kurās tie ražojumu darījuši pieejamu, 
norādot sīku informāciju jo īpaši par risku 
veselībai un drošībai un visiem veiktajiem 

9. Ražotāji, kas uzskata vai kam ir iemesls 
uzskatīt, ka ražojums, kuru tie ir laiduši 
tirgū, nav drošs vai kā citādi neatbilst šai 
regulai, tūlīt veic koriģējošos pasākumus, 
kas vajadzīgi, lai panāktu minētā ražojuma 
atbilstību, to izņemtu vai atsauktu no 
tirgus. Turklāt ražotāji tūlīt par to informē 
tirgus uzraudzības iestādes dalībvalstīs, 
kurās tie ražojumu darījuši pieejamu, 
norādot sīku informāciju jo īpaši par risku 
veselībai un drošībai un visiem veiktajiem 
koriģējošajiem pasākumiem.
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koriģējošajiem pasākumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 245
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
8. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Ražotāji, kas uzskata vai kam ir iemesls 
uzskatīt, ka ražojums, kuru tie ir laiduši 
tirgū, nav drošs vai kā citādi neatbilst šai 
regulai, tūlīt veic koriģējošos pasākumus, 
kas vajadzīgi, lai attiecīgi panāktu minētā 
ražojuma atbilstību, to izņemtu vai 
atsauktu no tirgus. Turklāt, ja ražojums nav 
drošs, ražotāji tūlīt par to informē tirgus 
uzraudzības iestādes dalībvalstīs, kurās tie 
ražojumu darījuši pieejamu, norādot sīku 
informāciju jo īpaši par risku veselībai un 
drošībai un visiem veiktajiem 
koriģējošajiem pasākumiem.

9. Ražotāji, kas uzskata vai kam ir iemesls 
uzskatīt, ka ražojums, kuru tie ir laiduši 
tirgū, nav drošs vai kā citādi neatbilst šai 
regulai, tūlīt veic koriģējošos pasākumus, 
kas vajadzīgi, lai attiecīgi panāktu minētā 
ražojuma atbilstību, to izņemtu vai 
atsauktu no tirgus. Turklāt, ja ražojums nav 
drošs, ražotāji tūlīt par to informē tirgus 
uzraudzības iestādes dalībvalstīs, kurās tie 
ražojumu darījuši pieejamu, norādot sīku 
informāciju jo īpaši par risku veselībai un 
drošībai un visiem veiktajiem 
koriģējošajiem pasākumiem. Steidzamos 
gadījumos vai tad, ja ražotājs neievēro šīs 
prasības, dalībvalstis prasa ražotājam 
veikt koriģējošus pasākumus saskaņā ar 
9. panta 3. punktu Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulā (ES) Nr. [.../… par 
ražojumu tirgus uzraudzību].
__________________

*Piezīme OV: lūdzu, ierakstīt Regulas par 
ražojumu tirgus uzraudzību numuru, 
datumu un atsauces datus (COD 
2013/0048).

Or. de

Grozījums Nr. 246
Catherine Stihler
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Regulas priekšlikums
8. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Ražotāji, kas uzskata vai kam ir iemesls 
uzskatīt, ka ražojums, kuru tie ir laiduši 
tirgū, nav drošs vai kā citādi neatbilst šai 
regulai, tūlīt veic koriģējošos pasākumus, 
kas vajadzīgi, lai attiecīgi panāktu minētā 
ražojuma atbilstību, to izņemtu vai 
atsauktu no tirgus. Turklāt, ja ražojums nav 
drošs, ražotāji tūlīt par to informē tirgus 
uzraudzības iestādes dalībvalstīs, kurās tie 
ražojumu darījuši pieejamu, norādot sīku 
informāciju jo īpaši par risku veselībai un 
drošībai un visiem veiktajiem 
koriģējošajiem pasākumiem.

9. Ražotāji, kas uzskata vai kam ir iemesls 
uzskatīt, ka ražojums, kuru tie ir laiduši 
tirgū, nav drošs vai kā citādi neatbilst šai 
regulai, tūlīt veic koriģējošos pasākumus, 
kas vajadzīgi, lai attiecīgi panāktu minētā 
ražojuma atbilstību, to izņemtu vai 
atsauktu no tirgus. Ražotāji nodrošina, ka 
viņi ir ieviesuši procedūras, ar kurām 
veikt koriģējošus pasākumus, izņemt vai 
atsaukt savus ražojumus. Turklāt, ja 
ražojums nav drošs, ražotāji tūlīt par to 
informē tirgus uzraudzības iestādes 
dalībvalstīs, kurās tie ražojumu darījuši 
pieejamu, norādot sīku informāciju jo īpaši 
par risku veselībai un drošībai un visiem 
veiktajiem koriģējošajiem pasākumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 247
Franz Obermayr

Regulas priekšlikums
8. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Ražotāji, kas uzskata vai kam ir iemesls 
uzskatīt, ka ražojums, kuru tie ir laiduši 
tirgū, nav drošs vai kā citādi neatbilst šai 
regulai, tūlīt veic koriģējošos pasākumus, 
kas vajadzīgi, lai attiecīgi panāktu minētā 
ražojuma atbilstību, to izņemtu vai 
atsauktu no tirgus. Turklāt, ja ražojums 
nav drošs, ražotāji tūlīt par to informē 
tirgus uzraudzības iestādes dalībvalstīs, 
kurās tie ražojumu darījuši pieejamu, 
norādot sīku informāciju jo īpaši par risku 
veselībai un drošībai un visiem veiktajiem 
koriģējošajiem pasākumiem.

9. Ražotāji, kas uzskata vai kam ir iemesls 
uzskatīt, ka ražojums, kuru tie ir laiduši 
tirgū, nav drošs vai kā citādi neatbilst šai 
regulai, tūlīt veic koriģējošos pasākumus, 
kas vajadzīgi, lai panāktu minētā ražojuma 
atbilstību, to izņemtu vai atsauktu no 
tirgus. Papildus tam efektīvi ir jāinformē 
tie patērētāji, kuri varētu ciest no attiecīgā 
ražojuma neatbilstības drošuma 
prasībām. Turklāt ražotāji tūlīt par to 
informē tirgus uzraudzības iestādes 
dalībvalstīs, kurās tie ražojumu darījuši 
pieejamu, norādot sīku informāciju jo īpaši 
par risku veselībai un drošībai un visiem 
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veiktajiem koriģējošajiem pasākumiem. 

Or. de

Grozījums Nr. 248
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
8. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Ražotāji, kas uzskata vai kam ir iemesls 
uzskatīt, ka ražojums, kuru tie ir laiduši 
tirgū, nav drošs vai kā citādi neatbilst šai 
regulai, tūlīt veic koriģējošos pasākumus, 
kas vajadzīgi, lai attiecīgi panāktu minētā 
ražojuma atbilstību, to izņemtu vai 
atsauktu no tirgus. Turklāt, ja ražojums 
nav drošs, ražotāji tūlīt par to informē 
tirgus uzraudzības iestādes dalībvalstīs, 
kurās tie ražojumu darījuši pieejamu, 
norādot sīku informāciju jo īpaši par risku 
veselībai un drošībai un visiem veiktajiem 
koriģējošajiem pasākumiem.

9. Ražotāji, kas uzskata vai kam ir iemesls 
uzskatīt, ka ražojums, kuru tie ir laiduši 
tirgū, nav drošs vai kā citādi neatbilst šai 
regulai, tūlīt veic koriģējošos pasākumus, 
kas vajadzīgi, lai panāktu minētā ražojuma 
atbilstību, to izņemtu vai atsauktu no 
tirgus, un pienācīgi un efektīvi brīdina 
patērētājus, kuri ražojuma neatbilstības 
dēļ ir pakļauti riskam. Turklāt ražotāji tūlīt 
par to informē tirgus uzraudzības iestādes 
dalībvalstīs, kurās tie ražojumu darījuši 
pieejamu, norādot sīku informāciju jo īpaši 
par risku veselībai un drošībai un visiem 
veiktajiem koriģējošajiem pasākumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 249
Preslav Borissov

Regulas priekšlikums
8. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Ražotāji, kas uzskata vai kam ir iemesls 
uzskatīt, ka ražojums, kuru tie ir laiduši 
tirgū, nav drošs vai kā citādi neatbilst šai 
regulai, tūlīt veic koriģējošos pasākumus, 
kas vajadzīgi, lai attiecīgi panāktu minētā 
ražojuma atbilstību, to izņemtu vai 
atsauktu no tirgus. Turklāt, ja ražojums nav 

9. Ražotāji, kas uzskata vai kam ir iemesls 
uzskatīt, ka ražojums, kuru tie ir laiduši 
tirgū, nav drošs vai kā citādi neatbilst šai 
regulai, tūlīt veic koriģējošos pasākumus, 
kas vajadzīgi, lai attiecīgi panāktu minētā 
ražojuma atbilstību, to izņemtu vai 
atsauktu no tirgus. Ražotāji arī veic 
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drošs, ražotāji tūlīt par to informē tirgus 
uzraudzības iestādes dalībvalstīs, kurās tie 
ražojumu darījuši pieejamu, norādot sīku 
informāciju jo īpaši par risku veselībai un 
drošībai un visiem veiktajiem 
koriģējošajiem pasākumiem.

piemērotus pasākumus, ar kuriem 
brīdināt patērētājus par apdraudējumu, 
kādu viņiem var radīt attiecīgais 
ražojums. Turklāt, ja ražojums nav drošs, 
ražotāji tūlīt par to informē tirgus 
uzraudzības iestādes dalībvalstīs, kurās tie 
ražojumu darījuši pieejamu, norādot sīku 
informāciju jo īpaši par risku veselībai un 
drošībai un visiem veiktajiem 
koriģējošajiem pasākumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 250
Othmar Karas

Regulas priekšlikums
8. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Ražotāji, kas uzskata vai kam ir iemesls 
uzskatīt, ka ražojums, kuru tie ir laiduši 
tirgū, nav drošs vai kā citādi neatbilst šai 
regulai, tūlīt veic koriģējošos pasākumus, 
kas vajadzīgi, lai attiecīgi panāktu minētā 
ražojuma atbilstību, to izņemtu vai 
atsauktu no tirgus. Turklāt, ja ražojums nav 
drošs, ražotāji tūlīt par to informē tirgus 
uzraudzības iestādes dalībvalstīs, kurās tie 
ražojumu darījuši pieejamu, norādot sīku 
informāciju jo īpaši par risku veselībai un 
drošībai un visiem veiktajiem 
koriģējošajiem pasākumiem.

9. Ražotāji, kas uzskata vai kam ir iemesls 
uzskatīt, ka ražojums, kuru tie ir laiduši 
tirgū, nav drošs vai kā citādi neatbilst šai 
regulai, tūlīt veic koriģējošos pasākumus, 
kas vajadzīgi, lai attiecīgi panāktu minētā 
ražojuma atbilstību, to izņemtu vai 
atsauktu no tirgus. Turklāt, ja ražojums nav 
drošs, ražotāji tūlīt brīdina patērētājus par 
iespējamiem ražojuma neatbilstības 
radītiem riskiem un sniedz ieteikumus par 
veicamajiem piesardzības pasākumiem, 
un par to informē tirgus uzraudzības 
iestādes dalībvalstīs, kurās tie ražojumu 
darījuši pieejamu, norādot sīku informāciju 
jo īpaši par risku veselībai un drošībai un 
visiem veiktajiem koriģējošajiem 
pasākumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 251
Wim van de Camp
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Regulas priekšlikums
8. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Ražotāji, kas uzskata vai kam ir iemesls 
uzskatīt, ka ražojums, kuru tie ir laiduši 
tirgū, nav drošs vai kā citādi neatbilst šai 
regulai, tūlīt veic koriģējošos pasākumus, 
kas vajadzīgi, lai attiecīgi panāktu minētā 
ražojuma atbilstību, to izņemtu vai 
atsauktu no tirgus. Turklāt, ja ražojums 
nav drošs, ražotāji tūlīt par to informē 
tirgus uzraudzības iestādes dalībvalstīs, 
kurās tie ražojumu darījuši pieejamu, 
norādot sīku informāciju jo īpaši par risku 
veselībai un drošībai un visiem veiktajiem 
koriģējošajiem pasākumiem.

9. Ražotāji, kas uzskata vai kam ir iemesls 
uzskatīt, ka ražojums, kuru tie ir laiduši 
tirgū, nav drošs vai kā citādi neatbilst šai 
regulai, tūlīt veic koriģējošos pasākumus, 
kas vajadzīgi, lai panāktu minētā ražojuma 
atbilstību, to izņemtu vai atsauktu no 
tirgus, un pienācīgi un efektīvi brīdina 
patērētājus, kuri ražojuma neatbilstības 
dēļ ir pakļauti riskam. Turklāt ražotāji tūlīt 
par to informē tirgus uzraudzības iestādes 
dalībvalstīs, kurās tie ražojumu darījuši 
pieejamu, norādot sīku informāciju jo īpaši 
par risku veselībai un drošībai un visiem 
veiktajiem koriģējošajiem pasākumiem.

Or. en

Pamatojums

Importētājam ir liela nozīme, jo viņš ir atbildīgs par ražojumu, ko nolēmis laist Eiropas tirgū. 
Līdz ar to ir būtiski, lai importētāji pirms ražojuma laišanas tirgū nodrošinātu, ka tiek 
ievērotas vairākas prasības, jo īpaši par pienācīgu atbilstības novērtējuma veikšanu, par to, 
ka ražotājs iz sagatavojis atbilstīgu tehnisko dokumentāciju un ka ražojumam ir prasītais 
atbilstības marķējums.

Grozījums Nr. 252
Philippe Juvin, Nora Berra, Raffaele Baldassarre

Regulas priekšlikums
8. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Ražotāji, kas uzskata vai kam ir iemesls 
uzskatīt, ka ražojums, kuru tie ir laiduši 
tirgū, nav drošs vai kā citādi neatbilst šai 
regulai, tūlīt veic koriģējošos pasākumus, 
kas vajadzīgi, lai attiecīgi panāktu minētā 
ražojuma atbilstību, to izņemtu vai 
atsauktu no tirgus. Turklāt, ja ražojums nav 
drošs, ražotāji tūlīt par to informē tirgus 

9. Ražotāji, kas uzskata vai kam ir iemesls 
uzskatīt, ka ražojums, kuru tie ir laiduši 
tirgū, nav drošs vai kā citādi neatbilst šai 
regulai, tūlīt veic koriģējošos pasākumus, 
kas vajadzīgi, lai attiecīgi panāktu minētā 
ražojuma atbilstību, to izņemtu vai 
atsauktu no tirgus. Turklāt, ja ražojums nav 
drošs, ražotāji tūlīt par to informē tirgus 
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uzraudzības iestādes dalībvalstīs, kurās tie 
ražojumu darījuši pieejamu, norādot sīku 
informāciju jo īpaši par risku veselībai un 
drošībai un visiem veiktajiem 
koriģējošajiem pasākumiem.

uzraudzības iestādes dalībvalstīs, kurās tie 
ražojumu darījuši pieejamu, norādot sīku 
informāciju jo īpaši par risku veselībai un 
drošībai un visiem veiktajiem 
koriģējošajiem pasākumiem, kā arī par šo 
koriģējošo pasākumu rezultātiem.

Or. en

Pamatojums

Ir jānodrošina, ka informācija, ko ražotāji sniedz tirgus uzraudzības iestādēm, ietver 
potenciāli veicamo koriģējošo pasākumu rezultātus, lai garantētu, ka tirgus uzraudzības 
iestādes saņem pareizu informāciju (paveiktā darba kontrole). Tāda pati prasība būtu 
jāattiecina arī uz ražotājiem (8. pants), importētājiem (10. pants) un izplatītājiem (11. pants).

Grozījums Nr. 253
Heide Rühle

Regulas priekšlikums
8. pants – 9.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a Ražotāji nodrošina, ka viņi ir ieviesuši 
procedūras, ar kurām veikt koriģējošus 
pasākumus, izņemt vai atsaukt savus 
ražojumus un pēc pieprasījuma darīt tos 
pieejamas tirgus uzraudzības iestādēm.

Or. en

Grozījums Nr. 254
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
8. pants – 9.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a Vajadzības gadījumā, ņemot vērā 
iespējamo ražojuma radīto 
apdraudējumu, ražotāji regulāri iegūst 
informāciju gan par jaunākajiem 
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sasniegumiem un tehnoloģijām, gan par 
noteikumiem un standartiem, kas 
piemērojami saskaņā ar 6. panta 
2. punktu.

Or. de

Grozījums Nr. 255
Ashley Fox

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) pēc tirgus uzraudzības iestādes 
pieprasījuma sniegt minētajai iestādei visu 
nepieciešamo informāciju un 
dokumentāciju, lai pierādītu ražojuma 
atbilstību;

(a) pēc tirgus uzraudzības iestādes 
pamatota pieprasījuma sniegt minētajai 
iestādei visu nepieciešamo informāciju un 
dokumentāciju, lai pierādītu ražojuma 
atbilstību;

Or. en

Grozījums Nr. 256
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pirms ražojuma laišanas tirgū 
importētāji pārliecinās par to, ka ražojums 
atbilst 4. pantā noteiktajai vispārīga 
drošuma prasībai un ka ražotājs ir ievērojis 
8. panta 4., 6. un 7. punktā izklāstītās 
prasības.

1. Pirms ražojuma laišanas tirgū 
importētāji pārliecinās par to, ka ražojums 
atbilst 4. pantā noteiktajai vispārīga 
drošuma prasībai, ka ražotājs ir ievērojis 
8. pantā izklāstītās prasības un ka ražotājs 
tehnisko dokumentāciju ir sagatavojis 
atbilstīgi 8. panta noteikumiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 257
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pirms ražojuma laišanas tirgū 
importētāji pārliecinās par to, ka ražojums 
atbilst 4. pantā noteiktajai vispārīga 
drošuma prasībai un ka ražotājs ir ievērojis 
8. panta 4., 6. un 7. punktā izklāstītās 
prasības.

1. Pirms ražojuma laišanas tirgū 
importētāji pārliecinās par to, ka ražojums 
atbilst 4. pantā noteiktajai vispārīga 
drošuma prasībai un ka ražotājs ir ievērojis 
8. panta 4. un 6. punktā izklāstītās 
prasības.

Or. en

(Sk. 8. panta 4. punkta c) apakšpunkta un 8. panta 7. punkta grozījumu, ko iesniedzis tas pats 
autors).

Pamatojums

Ja uz importēta ražojuma ir jānorāda ārpussavienības ražotāja nosaukums un adrese, šī 
informācija būs zināma importētāja konkurentiem un korporatīvajiem klientiem, kā rezultātā 
nākotnē viņi varētu apiet šo konkrēto importētāju un saņemt preces tieši no ārpussavienības 
ražotāja. Tādējādi MVU varētu mazināties interese par importēšanu, un līdz ar to būtiski tiktu 
kropļota konkurence. Tāpēc ir ieteicams šo informāciju iekļaut tehniskajā dokumentācijā.

Grozījums Nr. 258
Franz Obermayr

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pirms ražojuma laišanas tirgū 
importētāji pārliecinās par to, ka ražojums 
atbilst 4. pantā noteiktajai vispārīga 
drošuma prasībai un ka ražotājs ir ievērojis 
8. panta 4., 6. un 7. punktā izklāstītās 
prasības.

1. Pirms ražojuma laišanas tirgū 
importētāji pārliecinās par to, ka ražojums 
atbilst 4. pantā noteiktajai vispārīga 
drošuma prasībai un ka ražotājs ir ievērojis 
8. pantā izklāstītās prasības, jo īpaši to, ka 
tehniskajā dokumentācijā, ko ražotājs 
darījis pieejamu saskaņā ar 8. panta 
4. punktu, ir iekļauti ar ražojumu saistītie 
iespējamie riski.
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Or. de

Grozījums Nr. 259
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pirms ražojuma laišanas tirgū 
importētāji pārliecinās par to, ka ražojums 
atbilst 4. pantā noteiktajai vispārīga 
drošuma prasībai un ka ražotājs ir ievērojis 
8. panta 4., 6. un 7. punktā izklāstītās 
prasības.

1. Pirms ražojuma laišanas tirgū 
importētāji pārliecinās par to, ka ražojums 
atbilst 4. pantā noteiktajai vispārīga 
drošuma prasībai, ka ražotājs ir ievērojis 
8. pantā izklāstītās prasības un ka 
tehniskajā dokumentācijā, ko ražotājs ir 
sagatavojis atbilstīgi 8. panta 4. punkta 
noteikumiem, ir iekļauti ar ražojumu 
saistītie iespējamie riski.

Or. en

Pamatojums

Importētājam ir liela nozīme, jo viņš ir atbildīgs par ražojumu, ko nolēmis laist Eiropas tirgū. 
Līdz ar to ir būtiski, lai importētāji pirms ražojuma laišanas tirgū nodrošinātu, ka tiek 
ievērotas vairākas prasības, jo īpaši par pienācīgu atbilstības novērtējuma veikšanu, par to, 
ka ražotājs iz sagatavojis atbilstīgu tehnisko dokumentāciju un ka ražojumam ir prasītais 
atbilstības marķējums.

Grozījums Nr. 260
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Regulas priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 gādā par to, lai informāciju uz 

3. Ražotāji uz ražojuma norāda savu 
nosaukumu, reģistrēto komercnosaukumu 
vai reģistrēto preču zīmi un adresi, kurā ar 
tiem var sazināties saistībā ar attiecīgo 
ražojumu, vai, ja tas nav iespējams, to 
norāda uz iepakojuma vai ražojumam 
pievienotā dokumentā, vai tīmekļa vietnē, 
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ražotāja etiķetes neaizsegtu nekāda papildu 
etiķete.

kas skaidri norādīta uz ražojuma, tā 
iepakojuma vai ražojumam pievienotā 
dokumentā. Importētāji gādā par to, lai 
informāciju uz ražotāja etiķetes neaizsegtu 
nekāda papildu etiķete.

Or. en

(sk. 8. panta 7. punkta grozījumu, ko iesniedzis tas pats autors).

Pamatojums

Attiecībā uz mazizmēra ražojumiem (piemēram, zeķēm) un ražojumiem, kurus var pārdot 
atsevišķi kā vienu priekšmetu (piemēram, golfa bumbiņas), ierosinātās prasības radīs augstas 
papildu izmaksas, jo šī informācija būs jāsniedz atsevišķos dokumentos. Ja iekļautu norādi uz 
tīmekļa vietni, kurā var iegūt papildu informāciju, tas būtu lietderīgāk izmaksu ziņā un videi 
draudzīgāk.

Grozījums Nr. 261
Philippe Juvin, Nora Berra, Raffaele Baldassarre

Regulas priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 gādā par to, lai informāciju uz 
ražotāja etiķetes neaizsegtu nekāda 
papildu etiķete.

3. Importētāji uz ražojuma norāda savu 
nosaukumu, reģistrēto komercnosaukumu 
vai reģistrēto preču zīmi un adresi, kurā ar 
tiem var sazināties, vai to norāda uz 
iepakojuma vai ražojumam pievienotā 
dokumentā. Importētāji neaizsedz ražotāja 
norādīto obligāto informāciju vai ar 
drošumu saistīto informāciju.

Or. en

Pamatojums

Vārdi „ja tas nav iespējams” ir svītroti, lai importētāji varētu elastīgāk īstenot 10. panta 
3. punktu (viņi informāciju var norādīt uz iepakojuma, nevis tieši uz ražojuma, un līdz ar to 
nav jāatver iepakojums). Pēdējais teikums ir grozīts, lai ietvertu citus iespējamos būtiskas 
informācijas aizsegšanas veidus (nevis tikai ar etiķetēm, kā tas iespējams, ja, piemēram, 
izmanto vēl vienu iepakojumu). Turklāt šajā noteikumā minētā informācija nav reducējama 
tikai uz to, kas sniegta uz etiķetes.
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Grozījums Nr. 262
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Importētāji nodrošina, ka uz viņu 
precēm ir tipa, partijas vai sērijas numurs 
vai cits ražojuma identifikācijas elements, 
ko patērētāji 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.

Or. en

Grozījums Nr. 263
Matteo Salvini

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Importētāji nodrošina, ka uz viņu 
ražojumiem ir tipa, partijas vai sērijas 
numurs vai cits elements, pēc kura ir 
iespējams ražojumu identificēt un kurš ir 
skaidri redzams un saprotams 
patērētājiem, vai ka prasītā informācija ir 
norādīta uz iepakojuma vai ražojumam 
pievienotā dokumentā.

Or. en

Grozījums Nr. 264
Jürgen Creutzmann
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Regulas priekšlikums
10. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Importētāji nodrošina, ka to ražojumam ir 
pievienotas patērētājiem viegli saprotamas 
instrukcijas un drošības informācija valodā, 
ko noteikusi dalībvalsts, kurā ražojums ir 
darīts pieejams, izņemot gadījumu, kad 
ražojumu var lietot droši un ražotāja 
paredzētajā veidā bez šādām instrukcijām 
un drošības informācijas.

Importētāji nodrošina, ka to ražojumam ir 
pievienotas patērētājiem viegli saprotamas 
instrukcijas un drošības informācija valodā 
vai vizuālā formātā, ko noteikusi 
dalībvalsts, kurā ražojums ir darīts 
pieejams, izņemot gadījumu, kad ražojumu 
var lietot droši un ražotāja paredzētajā 
veidā bez šādām instrukcijām un drošības 
informācijas.

Or. en

Pamatojums

Atsevišķos gadījumos tulkošanu visās oficiālajās ES valodās var efektīvi aizstāt ar 
instrukcijām zīmējumu un piktogrammu veidā. Šādi inovatīvi risinājumi ir laba un pievilcīga 
alternatīva, ko saistībā ar atsevišķiem ražojumiem var izmantot instrukcijās lietotās tehniskās 
terminoloģijas vietā.

Grozījums Nr. 265
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Regulas priekšlikums
10. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Proporcionāli iespējamajiem riskiem, ko 
var radīt ražojums, patērētāju veselības un 
drošības aizsardzības nolūkos importētāji 
veic tirgoto ražojumu paraugu pārbaudi, 
izmeklē sūdzības un reģistrē sūdzības, 
neatbilstīgus ražojumus un atsauktus 
ražojumus, un pastāvīgi informē ražotājus 
un izplatītājus par šo uzraudzību.

6. Proporcionāli iespējamajiem riskiem, ko 
var radīt ražojums, patērētāju veselības un 
drošības aizsardzības nolūkos importētāji 
veic tirgoto ražojumu paraugu pārbaudi, 
vismaz reizi gadā pārbaudot tirdzniecībā 
laistā ražojuma reprezentatīvus paraugus, 
kas izraudzīti izlases veidā tiesu varas 
amatpersonas, iestādes vai katras 
dalībvalsts izraudzītas kādas citas 
kvalificētas personas kontrolē, izmeklē 
sūdzības un reģistrē sūdzības, neatbilstīgus 
ražojumus un atsauktus ražojumus, un 
pastāvīgi informē ražotājus un izplatītājus 
par šo uzraudzību.
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Or. en

Grozījums Nr. 266
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
10. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Proporcionāli iespējamajiem riskiem, ko 
var radīt ražojums, patērētāju veselības un 
drošības aizsardzības nolūkos importētāji 
veic tirgoto ražojumu paraugu pārbaudi, 
izmeklē sūdzības un reģistrē sūdzības, 
neatbilstīgus ražojumus un atsauktus 
ražojumus, un pastāvīgi informē ražotājus 
un izplatītājus par šo uzraudzību.

6. Proporcionāli iespējamajiem riskiem, ko 
var radīt ražojums, patērētāju veselības un 
drošības aizsardzības nolūkos importētāji 
veic tirgoto ražojumu paraugu pārbaudi, 
vismaz reizi gadā pārbaudot tirdzniecībā 
laistā ražojuma reprezentatīvus paraugus, 
kas izraudzīti izlases veidā tiesu varas 
amatpersonas, iestādes vai katras 
dalībvalsts izraudzītas kādas citas 
kvalificētas personas kontrolē, izmeklē 
sūdzības un reģistrē sūdzības, neatbilstīgus 
ražojumus un atsauktus ražojumus, un 
pastāvīgi informē ražotājus un izplatītājus 
par šo uzraudzību. Saskaņā ar tādiem 
pašiem nosacījumiem importētāji jo īpaši 
pārbauda ražojumus, uz kuriem attiecas 
vai uz kuriem ir attiecies Komisijas 
lēmums, pamatojoties uz 12. pantu Regulā 
par ražojumu tirgus uzraudzību.

Or. en

Grozījums Nr. 267
Wim van de Camp

Regulas priekšlikums
10. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Proporcionāli iespējamajiem riskiem, ko 
var radīt ražojums, patērētāju veselības un 
drošības aizsardzības nolūkos importētāji 
veic tirgoto ražojumu paraugu pārbaudi, 

6. Proporcionāli iespējamajiem riskiem, ko 
var radīt ražojums, patērētāju veselības un 
drošības aizsardzības nolūkos importētāji 
veic tirgoto ražojumu paraugu pārbaudi,
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izmeklē sūdzības un reģistrē sūdzības, 
neatbilstīgus ražojumus un atsauktus 
ražojumus, un pastāvīgi informē ražotājus 
un izplatītājus par šo uzraudzību.

vismaz reizi gadā pārbaudot tirdzniecībā 
laistā ražojuma reprezentatīvus paraugus, 
kas izraudzīti izlases veidā tiesu varas 
amatpersonas, iestādes vai katras 
dalībvalsts izraudzītas kādas citas 
kvalificētas personas kontrolē, izmeklē 
sūdzības un reģistrē sūdzības, neatbilstīgus 
ražojumus un atsauktus ražojumus, un 
pastāvīgi informē ražotājus un izplatītājus 
par šo uzraudzību. Saskaņā ar tādiem 
pašiem nosacījumiem importētāji jo īpaši 
pārbauda ražojumus, uz kuriem attiecas 
vai uz kuriem ir attiecies Komisijas 
lēmums, pamatojoties uz 12. pantu Regulā 
par ražojumu tirgus uzraudzību.

Or. en

Pamatojums

Tāds pats pamatojums kā 6.a pantam (jauns).

Grozījums Nr. 268
Constance Le Grip

Regulas priekšlikums
10. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Proporcionāli iespējamajiem riskiem, ko 
var radīt ražojums, patērētāju veselības un 
drošības aizsardzības nolūkos importētāji 
veic tirgoto ražojumu paraugu pārbaudi, 
izmeklē sūdzības un reģistrē sūdzības, 
neatbilstīgus ražojumus un atsauktus 
ražojumus, un pastāvīgi informē ražotājus 
un izplatītājus par šo uzraudzību.

6. Proporcionāli iespējamajiem riskiem, ko 
var radīt ražojums, patērētāju veselības un 
drošības aizsardzības nolūkos importētāji 
veic nejauši atlasītu tirgoto ražojumu 
reprezentatīvu paraugu pārbaudi, izmeklē 
sūdzības un reģistrē sūdzības, neatbilstīgus 
ražojumus un atsauktus ražojumus, un 
pastāvīgi informē ražotājus un izplatītājus 
par šo uzraudzību.

Or. en

Grozījums Nr. 269
Jürgen Creutzmann
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Regulas priekšlikums
10. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Importētāji, kas uzskata vai kam ir 
iemesls uzskatīt, ka ražojums, kuru tie ir 
laiduši tirgū, nav drošs vai kā citādi 
neatbilst šai regulai, tūlīt veic koriģējošus 
pasākumus, kas vajadzīgi, lai attiecīgi
panāktu minētā ražojuma atbilstību, to 
izņemtu vai atsauktu no tirgus. Turklāt, ja 
ražojums nav drošs, importētāji par to tūlīt 
informē tirgus uzraudzības iestādes 
dalībvalstīs, kurās tie ražojumu darījuši 
pieejamu, norādot sīku informāciju jo īpaši 
par risku veselībai un drošībai un visiem 
veiktajiem koriģējošajiem pasākumiem.

7. Importētāji, kas uzskata vai kam ir 
iemesls uzskatīt, ka ražojums, kuru tie ir 
laiduši tirgū, nav drošs vai kā citādi 
neatbilst šai regulai, tūlīt veic koriģējošos 
pasākumus, kas vajadzīgi, lai konkrētā 
gadījumā panāktu minētā ražojuma 
atbilstību, to izņemtu vai atsauktu no 
tirgus. Turklāt, ja ražojums nav drošs, 
importētāji par to tūlīt informē tirgus 
uzraudzības iestādes dalībvalstīs, kurās tie 
ražojumu darījuši pieejamu, norādot sīku 
informāciju jo īpaši par risku veselībai un 
drošībai un visiem veiktajiem 
koriģējošajiem pasākumiem.

Or. en

(Sk. 8. panta 9. punkta un 11. panta 5. punkta grozījumu, ko iesniedzis tas pats autors).

Pamatojums

Vārds „attiecīgi” rada juridisko nenoteiktību, jo varētu saprast, ka šeit domāts kāds papildu 
nosacījums koriģējošo pasākumu veikšanai.

Grozījums Nr. 270
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Regulas priekšlikums
10. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Importētāji, kas uzskata vai kam ir 
iemesls uzskatīt, ka ražojums, kuru tie ir 
laiduši tirgū, nav drošs vai kā citādi 
neatbilst šai regulai, tūlīt veic koriģējošus 
pasākumus, kas vajadzīgi, lai attiecīgi
panāktu minētā ražojuma atbilstību, to 
izņemtu vai atsauktu no tirgus. Turklāt, ja 
ražojums nav drošs, importētāji par to tūlīt 

7. Importētāji, kas uzskata vai kam ir 
iemesls uzskatīt, ka ražojums, kuru tie ir 
laiduši tirgū, nav drošs vai kā citādi 
neatbilst šai regulai, tūlīt veic koriģējošos 
pasākumus, kas vajadzīgi, lai panāktu 
minētā ražojuma atbilstību, to izņemtu vai 
atsauktu no tirgus. Turklāt importētāji par 
to tūlīt informē tirgus uzraudzības iestādes 



AM\1003186LV.doc 113/156 PE516.922v03-00

LV

informē tirgus uzraudzības iestādes 
dalībvalstīs, kurās tie ražojumu darījuši 
pieejamu, norādot sīku informāciju jo īpaši 
par risku veselībai un drošībai un visiem 
veiktajiem koriģējošajiem pasākumiem.

dalībvalstīs, kurās tie ražojumu darījuši 
pieejamu, norādot sīku informāciju jo īpaši 
par risku veselībai un drošībai un visiem 
veiktajiem koriģējošajiem pasākumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 271
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
10. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Importētāji, kas uzskata vai kam ir 
iemesls uzskatīt, ka ražojums, kuru tie ir 
laiduši tirgū, nav drošs vai kā citādi 
neatbilst šai regulai, tūlīt veic koriģējošus 
pasākumus, kas vajadzīgi, lai attiecīgi 
panāktu minētā ražojuma atbilstību, to 
izņemtu vai atsauktu no tirgus. Turklāt, ja 
ražojums nav drošs, importētāji par to tūlīt 
informē tirgus uzraudzības iestādes 
dalībvalstīs, kurās tie ražojumu darījuši 
pieejamu, norādot sīku informāciju jo īpaši 
par risku veselībai un drošībai un visiem 
veiktajiem koriģējošajiem pasākumiem.

7. Importētāji, kas uzskata vai kam ir 
iemesls uzskatīt, ka ražojums, kuru tie ir 
laiduši tirgū, nav drošs vai kā citādi 
neatbilst šai regulai, tūlīt veic koriģējošus 
pasākumus, kas vajadzīgi, lai attiecīgi 
panāktu minētā ražojuma atbilstību, to 
izņemtu vai atsauktu no tirgus. Turklāt, ja 
ražojums nav drošs, importētāji par to tūlīt 
informē tirgus uzraudzības iestādes 
dalībvalstīs, kurās tie ražojumu darījuši 
pieejamu, norādot sīku informāciju jo īpaši 
par risku veselībai un drošībai un visiem 
veiktajiem koriģējošajiem pasākumiem. 
Steidzamos gadījumos vai tad, ja ražotājs 
neievēro šīs prasības, dalībvalstis prasa 
importētājam veikt koriģējošus 
pasākumus saskaņā ar 9. panta 3. punktu 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā 
(ES) Nr. [.../… par ražojumu tirgus 
uzraudzību]*.
__________________

*Piezīme OV: lūdzu, ierakstīt Regulas par 
ražojumu tirgus uzraudzību numuru, 
datumu un atsauces datus (COD 
2013/0048).

Or. de
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Grozījums Nr. 272
Franz Obermayr

Regulas priekšlikums
10. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Importētāji, kas uzskata vai kam ir 
iemesls uzskatīt, ka ražojums, kuru tie ir 
laiduši tirgū, nav drošs vai kā citādi 
neatbilst šai regulai, tūlīt veic koriģējošus 
pasākumus, kas vajadzīgi, lai attiecīgi
panāktu minētā ražojuma atbilstību, to 
izņemtu vai atsauktu no tirgus. Turklāt, ja 
ražojums nav drošs, importētāji par to tūlīt 
informē tirgus uzraudzības iestādes 
dalībvalstīs, kurās tie ražojumu darījuši 
pieejamu, norādot sīku informāciju jo īpaši 
par risku veselībai un drošībai un visiem 
veiktajiem koriģējošajiem pasākumiem.

7. Importētāji, kas uzskata vai kam ir 
iemesls uzskatīt, ka ražojums, kuru tie ir 
laiduši tirgū, nav drošs vai kā citādi 
neatbilst šai regulai, tūlīt veic koriģējošos 
pasākumus, kas vajadzīgi, lai panāktu 
minētā ražojuma atbilstību, to izņemtu vai 
atsauktu no tirgus. Turklāt importētāji par 
to tūlīt informē tirgus uzraudzības iestādes 
dalībvalstīs, kurās tie ražojumu darījuši 
pieejamu, norādot sīku informāciju jo īpaši 
par risku veselībai un drošībai un visiem 
veiktajiem koriģējošajiem pasākumiem. 

Or. de

Grozījums Nr. 273
Preslav Borissov

Regulas priekšlikums
10. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Importētāji, kas uzskata vai kam ir 
iemesls uzskatīt, ka ražojums, kuru tie ir 
laiduši tirgū, nav drošs vai kā citādi 
neatbilst šai regulai, tūlīt veic koriģējošus 
pasākumus, kas vajadzīgi, lai attiecīgi 
panāktu minētā ražojuma atbilstību, to 
izņemtu vai atsauktu no tirgus. Turklāt, ja 
ražojums nav drošs, importētāji par to tūlīt 
informē tirgus uzraudzības iestādes 
dalībvalstīs, kurās tie ražojumu darījuši 
pieejamu, norādot sīku informāciju jo īpaši 
par risku veselībai un drošībai un visiem 
veiktajiem koriģējošajiem pasākumiem.

7. Importētāji, kas uzskata vai kam ir 
iemesls uzskatīt, ka ražojums, kuru tie ir 
laiduši tirgū, nav drošs vai kā citādi 
neatbilst šai regulai, tūlīt veic koriģējošus 
pasākumus, kas vajadzīgi, lai attiecīgi 
panāktu minētā ražojuma atbilstību, to 
izņemtu vai atsauktu no tirgus. Importētāji 
arī veic piemērotus pasākumus, ar kuriem 
brīdināt patērētājus par apdraudējumu, 
kādu viņiem var radīt attiecīgais 
ražojums. Turklāt, ja ražojums nav drošs, 
importētāji par to tūlīt informē tirgus 
uzraudzības iestādes dalībvalstīs, kurās tie 
ražojumu darījuši pieejamu, norādot sīku 
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informāciju jo īpaši par risku veselībai un 
drošībai un visiem veiktajiem 
koriģējošajiem pasākumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 274
Philippe Juvin, Nora Berra, Raffaele Baldassarre

Regulas priekšlikums
10. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Importētāji, kas uzskata vai kam ir 
iemesls uzskatīt, ka ražojums, kuru tie ir 
laiduši tirgū, nav drošs vai kā citādi 
neatbilst šai regulai, tūlīt veic koriģējošus 
pasākumus, kas vajadzīgi, lai attiecīgi 
panāktu minētā ražojuma atbilstību, to 
izņemtu vai atsauktu no tirgus. Turklāt, ja 
ražojums nav drošs, importētāji par to tūlīt 
informē tirgus uzraudzības iestādes 
dalībvalstīs, kurās tie ražojumu darījuši 
pieejamu, norādot sīku informāciju jo īpaši 
par risku veselībai un drošībai un visiem 
veiktajiem koriģējošajiem pasākumiem.

7. Importētāji, kas uzskata vai kam ir 
iemesls uzskatīt, ka ražojums, kuru tie ir 
laiduši tirgū, nav drošs vai kā citādi 
neatbilst šai regulai, tūlīt veic koriģējošus 
pasākumus, kas vajadzīgi, lai attiecīgi 
panāktu minētā ražojuma atbilstību, to 
izņemtu vai atsauktu no tirgus. Turklāt, ja 
ražojums nav drošs, importētāji par to tūlīt 
informē tirgus uzraudzības iestādes 
dalībvalstīs, kurās tie ražojumu darījuši 
pieejamu, norādot sīku informāciju jo īpaši 
par risku veselībai un drošībai un visiem 
veiktajiem koriģējošajiem pasākumiem, kā 
arī par šo koriģējošo pasākumu 
rezultātiem.

Or. en

Pamatojums

Ir jānodrošina, ka informācija, ko importētāji sniedz tirgus uzraudzības iestādēm, ietver 
potenciāli veicamo koriģējošo pasākumu rezultātus, lai garantētu, ka tirgus uzraudzības 
iestādes saņem pareizu informāciju (paveiktā darba kontrole). Tāda pati prasība būtu 
jāattiecina arī uz ražotājiem (8. pants), importētājiem (10. pants) un izplatītājiem (11. pants).

Grozījums Nr. 275
Jürgen Creutzmann

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

8. Importētāji desmit gadus pēc ražojuma 
laišanas tirgū glabā tehnisko 
dokumentāciju un pēc pieprasījuma dara 
to pieejamu tirgus uzraudzības iestādēm.

8. Importētāji nodrošina, ka piecus gadus 
pēc ražojuma laišanas tirgū tehniskās 
dokumentācijas būtiskās daļas 
elektroniskā vai fiziskā formātā pēc 
pamatota pieprasījuma var būt pieejamas
tirgus uzraudzības iestādēm.

Or. en

(Sk. Lēmuma Nr. 768/2008/EK R4. panta 8. punktu un 8. panta 5. punkta grozījumu 
(iesniedzis tas pats autors)).

Pamatojums

Lēmumā Nr. 768/2008/EK ir norādīts, ka importētāji “(..) [jānorāda laikposms, kas ir 
samērīgs ar produkta dzīves ciklu un apdraudējuma līmeni] (..) nodrošina, lai šīm iestādēm 
pēc pieprasījuma būtu pieejama tehniskā dokumentācija”. Ierosinātais desmit gadu periods 
nepārprotami pārsniedz gandrīz visu patēriņa preču aprites ciklu, un tāpēc tas ir jāsaīsina. 
Pieprasījumos ir jānorāda konstatētie riski, kādi ir saistīti ar attiecīgo ražojumu.

Grozījums Nr. 276
Ashley Fox

Regulas priekšlikums
10. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Importētāji desmit gadus pēc ražojuma 
laišanas tirgū glabā tehnisko 
dokumentāciju un pēc pieprasījuma dara 
to pieejamu tirgus uzraudzības iestādēm.

8. Importētāji nodrošina, ka tehniskā 
dokumentācija pēc pieprasījuma var būt 
pieejama tirgus uzraudzības iestādēm.

Or. en

Grozījums Nr. 277
Raffaele Baldassarre

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

8. Importētāji desmit gadus pēc ražojuma 
laišanas tirgū glabā tehnisko 
dokumentāciju un pēc pieprasījuma dara 
to pieejamu tirgus uzraudzības iestādēm.

8. Importētāji nodrošina, ka desmit gadus 
pēc ražojuma laišanas tirgū tehniskā 
dokumentācija pēc pieprasījuma ir 
pieejama tirgus uzraudzības iestādēm.

Or. en

Pamatojums

Patēriņa preču drošuma regulai nav jābūt stingrākai par saskaņotajiem tiesību aktiem. Līdz 
ar to importētājiem nevis ir jāuzliek pienākums glabāt tehnisko dokumentāciju, bet gan pēc 
pieprasījuma to uzrādīt iestādēm.

Grozījums Nr. 278
Wim van de Camp

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a Importētāji izveido savu ražojumu 
modeļu sarakstus, kam pievieno 
fotogrāfijas, un ar visiem piemērotajiem 
līdzekļiem dara tos pieejamus sabiedrībai 
un citiem saimnieciskās darbības 
veicējiem, jo īpaši attiecībā uz 
ražojumiem, kam piemēro Komisijas 
lēmumu saskaņā ar 12. pantu Regulā par 
ražojumu tirgus uzraudzību, un attiecībā 
uz plaša patēriņa ražojumiem. Pēc 
pieprasījuma importētājs tirgus 
uzraudzības iestādēm, kā arī ikvienam 
saimnieciskās darbības veicējam, kuram 
tas piegādā savus ražojumus, sniedz 
pierādījumus par būtiskām atšķirībām, 
kādas piemīt tā importēto ražojumu 
modeļiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 279
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Darot ražojumu pieejamu tirgū, 
izplatītāji pietiekami rūpīgi ievēro šīs 
regulas prasības.

1. Pirms ražojums tiek darīts pieejams
tirgū, izplatītāji pietiekami rūpīgi ievēro šīs 
regulas prasības.

Or. de

Grozījums Nr. 280
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pirms ražojums tiek darīts pieejams 
tirgū, izplatītāji verificē, vai ražotājs un 
importētājs ir ievērojis, attiecīgi, 8. panta 
6., 7. un 8. punktā un 10. panta 3. un 
4. punktā noteiktās prasības.

2. Pirms ražojums tiek darīts pieejams 
tirgū, izplatītāji verificē, vai ražojums 
ietver, attiecīgi, 8. panta 6., 7. un 8. punktā 
un 10. panta 3. un 4. punktā no ražotājiem 
un importētājiem prasīto informāciju.

Or. en

Pamatojums

Grozītais formulējums precizē, ka izplatītājiem nav jānovērtē ražotāja/ importētāja 
piegādātās informācijas pareizība. Izplatītājiem (jo īpaši MVU) nav iespēju veikt šādu 
tehnisko novērtēšanu. Izplatītājiem ir tikai jāpārbauda, vai prasītā informācija ir ietverta. 
Tādējādi visi izplatītāji un jo īpaši MVU šo regulu varētu piemērot efektīvāk un juridiski 
noteiktā veidā.

Grozījums Nr. 281
Lara Comi

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

2. Pirms ražojums tiek darīts pieejams 
tirgū, izplatītāji verificē, vai ražotājs un 
importētājs ir ievērojis, attiecīgi, 8. panta 
6., 7. un 8. punktā un 10. panta 3. un 
4. punktā noteiktās prasības.

2. Pirms ražojums tiek darīts pieejams 
tirgū, izplatītāji verificē, vai ražotājs un 
importētājs ir ievērojis 8. panta 6., 7. un 
8. punktā un 10. panta 3. un 4. punktā 
noteiktās prasības.

Or. en

Grozījums Nr. 282
Lara Comi

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pirms ražojums tiek darīts pieejams 
tirgū, izplatītāji verificē, vai ražotājs un 
importētājs ir ievērojis, attiecīgi, 8. panta 
6., 7. un 8. punktā un 10. panta 3. un 
4. punktā noteiktās prasības.

2. Pirms ražojums tiek darīts pieejams 
tirgū, izplatītāji verificē, vai uz ražojuma ir
8. panta 6. un 7. punktā un 10. panta 
3. punktā noteiktās norādes un vai tam ir 
pievienota informācija saskaņā ar 
8. panta 8. punktu un 10. panta 4. punktu.

Or. it

Grozījums Nr. 283
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pirms ražojums tiek darīts pieejams 
tirgū, izplatītāji verificē, vai ražotājs un 
importētājs ir ievērojis, attiecīgi, 8. panta 
6., 7. un 8. punktā un 10. panta 3. un 
4. punktā noteiktās prasības.

2. Pirms ražojums tiek darīts pieejams 
tirgū, izplatītāji ar pienācīgu rūpību 
pārbauda, vai ražotājs un importētājs ir 
ievērojis, attiecīgi, 8. panta 6., 7. un 
8. punktā un 10. panta 3. un 4. punktā 
noteiktās prasības.



PE516.922v03-00 120/156 AM\1003186LV.doc

LV

Or. de

Pamatojums

Tādējādi noteikumi tiek saskaņoti ar Direktīvas 2011/65/ES 10. panta 6. punktu. 
Proporcionalitātes iemeslu dēļ vajadzētu pietikt ar izlases veida pārbaudēm.

Grozījums Nr. 284
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pirms ražojums tiek darīts pieejams 
tirgū, izplatītāji verificē, vai ražotājs un 
importētājs ir ievērojis, attiecīgi, 8. panta 
6., 7. un 8. punktā un 10. panta 3. un 
4. punktā noteiktās prasības.

2. Pirms ražojums tiek darīts pieejams 
tirgū, izplatītāji verificē, vai uz ražojuma ir
8. panta 6. un 7. punktā un 10. panta 
3. punktā noteiktās norādes un vai tam ir 
pievienoti 8. panta 8. punktā un 10. panta 
4. punktā noteiktie elementi.

Or. en

Grozījums Nr. 285
Philippe Juvin, Nora Berra

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pirms ražojums tiek darīts pieejams 
tirgū, izplatītāji verificē, vai ražotājs un 
importētājs ir ievērojis, attiecīgi, 8. panta 
6., 7. un 8. punktā un 10. panta 3. un 
4. punktā noteiktās prasības.

2. Pirms ražojums tiek darīts pieejams 
tirgū, izplatītāji verificē, vai ražotājs un 
importētājs ir ievērojis, attiecīgi, 8. panta 
6., 7. un 8. punktā un 10. panta 3. un 
4. punktā noteiktās prasības. Izplatītāji 
neaizsedz ražotāja vai importētāja 
norādīto obligāto informāciju vai ar 
drošumu saistīto informāciju.

Or. en
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Pamatojums

Izplatītājiem ir jāpiemēro tās pašas prasības, kādas piemēro importētājiem (10. panta 
3. punkts), un izplatītāji nedrīkst aizsegt ražotāja vai importētāja norādīto būtisko informāciju.

Grozījums Nr. 286
Raffaele Baldassarre

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pirms ražojums tiek darīts pieejams 
tirgū, izplatītāji verificē, vai ražotājs un 
importētājs ir ievērojis, attiecīgi, 8. panta 
6., 7. un 8. punktā un 10. panta 3. un 
4. punktā noteiktās prasības.

2. Pirms ražojums tiek darīts pieejams 
tirgū, izplatītāji verificē, vai ražojums 
ietver informāciju, kas prasīta, attiecīgi, 
8. panta 6., 7. un 8. punktā un 10. panta 3. 
un 4. punktā.

Or. fr

Pamatojums

Jāprecizē, ka izplatītājs nevar verificēt šo elementu pareizību, bet var vienīgi konstatēt to 
esību.

Grozījums Nr. 287
Wim van de Camp

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ražojumiem, uz kuriem attiecas vai ir 
attiecies Komisijas lēmums saskaņā ar 
12. pantu Regulā par ražojumu tirgus 
uzraudzību [XREFX], izplatītāji nolūkā 
aizsargāt patērētāju veselību un drošību 
vismaz reizi gadā pārbauda tirdzniecībā 
laisto ražojumu reprezentatīvus paraugus, 
kas izraudzīti izlases veidā tiesu varas 
amatpersonas, iestādes vai katras 
dalībvalsts izraudzītas kādas citas 
kvalificētas personas kontrolē.
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Or. en

Pamatojums

Tāds pats pamatojums kā 6.a pantam (jauns).

Grozījums Nr. 288
Wim van de Camp

Regulas priekšlikums
11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja izplatītājs uzskata vai tam ir iemesls 
uzskatīt, ka ražojums šīs regulas prasībām 
neatbilst, viņš to nedara pieejamu tirgū, 
iekams nav panākta tā atbilstība. Turklāt, ja 
ražojums nav drošs, izplatītājs par to 
informē, attiecīgi, ražotāju vai importētāju, 
kā arī tirgus uzraudzības iestādes 
dalībvalstī, kurā izplatītājs veic 
uzņēmējdarbību.

3. Ja izplatītājs uzskata vai tam ir iemesls 
uzskatīt, ka ražojums šīs regulas prasībām 
neatbilst, viņš to nedara pieejamu tirgū, 
iekams nav panākta tā atbilstība. Turklāt, ja 
ražojums nav drošs, izplatītājs par to 
informē, attiecīgi, ražotāju vai importētāju, 
kā arī tirgus uzraudzības iestādes 
dalībvalstī, kurā izplatītājs veic 
uzņēmējdarbību. Ja uz ražojumu attiecas 
vai ir attiecies Komisijas lēmums saskaņā 
ar 12. pantu Regulā par ražojumu tirgus 
uzraudzību, izplatītāji nolūkā aizsargāt 
patērētāju veselību un drošību vismaz 
reizi gadā pārbauda tirdzniecībā laistā 
ražojuma reprezentatīvus paraugus, kas 
izraudzīti izlases veidā tiesu varas 
amatpersonas, iestādes vai katras 
dalībvalsts izraudzītas kādas citas 
kvalificētas personas kontrolē.

Or. en

Pamatojums

Tāds pats pamatojums kā 6.a pantam (jauns).

Grozījums Nr. 289
Pier Antonio Panzeri

Regulas priekšlikums
11. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja izplatītājs uzskata vai tam ir iemesls 
uzskatīt, ka ražojums šīs regulas prasībām 
neatbilst, viņš to nedara pieejamu tirgū, 
iekams nav panākta tā atbilstība. Turklāt, ja 
ražojums nav drošs, izplatītājs par to 
informē, attiecīgi, ražotāju vai importētāju, 
kā arī tirgus uzraudzības iestādes 
dalībvalstī, kurā izplatītājs veic 
uzņēmējdarbību.

3. Ja izplatītājs uzskata vai tam ir iemesls 
uzskatīt, ka ražojums šīs regulas prasībām 
neatbilst, viņš to nedara pieejamu tirgū, 
iekams nav panākta tā atbilstība. Turklāt, ja 
ražojums nav drošs, izplatītājs par to 
informē, attiecīgi, ražotāju vai importētāju, 
kā arī tirgus uzraudzības iestādes 
dalībvalstī, kurā izplatītājs veic 
uzņēmējdarbību. Ja uz ražojumu attiecas 
vai ir attiecies Komisijas lēmums saskaņā 
ar 12. pantu Regulā par ražojumu tirgus 
uzraudzību (XREFX), izplatītāji nolūkā 
aizsargāt patērētāju veselību un drošību 
vismaz reizi gadā pārbauda tirdzniecībā 
laistā ražojuma reprezentatīvus paraugus, 
kas izraudzīti izlases veidā tiesu varas 
amatpersonas, iestādes vai katras 
dalībvalsts izraudzītas kādas citas 
kvalificētas personas kontrolē.

Or. en

Grozījums Nr. 290
Lara Comi

Regulas priekšlikums
11. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Izplatītāji nodrošina to, lai laikā, kad 
viņi ir atbildīgi par ražojumu, tā 
uzglabāšanas vai pārvadāšanas apstākļi 
nemazinātu tā atbilstību 4. pantā noteiktajai 
vispārīga drošuma prasībai un tā atbilstību, 
attiecīgi, 8. panta 6., 7. un 8. punktam un 
10. panta 3. un 4. punktam.

4. Izplatītāji nodrošina to, lai laikā, kad 
viņi ir atbildīgi par ražojumu, tā 
uzglabāšanas vai pārvadāšanas apstākļi 
nemazinātu tā atbilstību 4. pantā noteiktajai 
vispārīga drošuma prasībai un tā atbilstību 
8. panta 6., 7. un 8. punktam un 10. panta 
3. un 4. punktam.

Or. en
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Grozījums Nr. 291
Raffaele Baldassarre

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Atkarībā no riskiem, kādus ražojums 
varētu radīt, izplatītāji nolūkā aizsargāt 
patērētāju veselību un drošību var testēt 
tirgū pieejamos ražojumus, izlases veidā 
izvēloties pārbaudāmos paraugus.

Or. fr

Pamatojums

Nav lietderīgi prasīt, lai izplatītāji testētu ražojumus. Pretēji tam un saskaņā ar pašreizējo 
praksi ar šo regulu izplatītāji būtu jāmudina veikt pārbaudes, jo īpaši attiecībā uz ražojumiem, 
kas varētu radīt riskus.

Grozījums Nr. 292
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Izplatītāji nodrošina, ka viņi ir 
ieviesuši procedūras, ar kurām veikt 
koriģējošus pasākumus, izņemt vai 
atsaukt savus ražojumus un pēc 
pieprasījuma darīt tos pieejamus tirgus 
uzraudzības iestādēm.

Or. en

Grozījums Nr. 293
Jürgen Creutzmann

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

5. Izplatītāji, kas uzskata vai kam ir iemesls 
uzskatīt, ka ražojums, kuru tie ir darījuši 
pieejamu tirgū, nav drošs vai neatbilst, 
attiecīgi, 8. panta 6., 7. un 8. punktam un 
10. panta 3. un 4. punktam, pārliecinās, ka 
ir veikti vajadzīgie koriģējošie pasākumi, 
lai attiecīgi panāktu minētā ražojuma 
atbilstību, to izņemtu vai atsauktu no 
tirgus. Turklāt, ja ražojums nav drošs, 
izplatītāji tūlīt par to informē, attiecīgi, 
ražotāju vai importētāju, kā arī tirgus 
uzraudzības iestādes dalībvalstīs, kurās tie 
ražojumu darījuši pieejamu, norādot sīku 
informāciju jo īpaši par risku veselībai un 
drošībai un visiem veiktajiem 
koriģējošajiem pasākumiem.

5. Izplatītāji, kas uzskata vai kam ir iemesls 
uzskatīt, ka ražojums, kuru tie ir darījuši 
pieejamu tirgū, nav drošs vai neatbilst, 
attiecīgi, 8. panta 6., 7. un 8. punktam un
10. panta 3. un 4. punktam, pārliecinās, ka 
ir veikti vajadzīgie koriģējošie pasākumi, 
lai konkrētā gadījumā panāktu minētā 
ražojuma atbilstību, to izņemtu vai 
atsauktu no tirgus. Turklāt, ja ražojums nav 
drošs, izplatītāji tūlīt par to informē, 
attiecīgi, ražotāju vai importētāju, kā arī 
tirgus uzraudzības iestādes dalībvalstīs, 
kurās tie ražojumu darījuši pieejamu, 
norādot sīku informāciju jo īpaši par risku 
veselībai un drošībai un visiem veiktajiem 
koriģējošajiem pasākumiem.

Or. en

(Sk. 8. panta 9. punkta un 10. panta 7. punkta grozījumu, ko iesniedzis tas pats autors).

Pamatojums

Vārds „attiecīgi” rada juridisko nenoteiktību, jo varētu saprast, ka šeit domāts kāds papildu 
nosacījums koriģējošo pasākumu veikšanai.

Grozījums Nr. 294
Lara Comi

Regulas priekšlikums
11. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Izplatītāji, kas uzskata vai kam ir iemesls 
uzskatīt, ka ražojums, kuru tie ir darījuši 
pieejamu tirgū, nav drošs vai neatbilst, 
attiecīgi, 8. panta 6., 7. un 8. punktam un 
10. panta 3. un 4. punktam, pārliecinās, ka 
ir veikti vajadzīgie koriģējošie pasākumi, 
lai attiecīgi panāktu minētā ražojuma 
atbilstību, to izņemtu vai atsauktu no 
tirgus. Turklāt, ja ražojums nav drošs, 

5. Izplatītāji, kas uzskata vai kam ir iemesls 
uzskatīt, ka ražojums, kuru tie ir darījuši 
pieejamu tirgū, nav drošs vai neatbilst, 
attiecīgi, 8. panta 6., 7. un 8. punktam un 
10. panta 3. un 4. punktam, pārliecinās, ka 
ir veikti vajadzīgie koriģējošie pasākumi, 
lai panāktu minētā ražojuma atbilstību, to 
izņemtu vai atsauktu no tirgus. Turklāt, ja 
ražojums nav drošs, izplatītāji tūlīt par to 
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izplatītāji tūlīt par to informē, attiecīgi, 
ražotāju vai importētāju, kā arī tirgus 
uzraudzības iestādes dalībvalstīs, kurās tie 
ražojumu darījuši pieejamu, norādot sīku 
informāciju jo īpaši par risku veselībai un 
drošībai un visiem veiktajiem 
koriģējošajiem pasākumiem.

informē, attiecīgi, ražotāju vai importētāju, 
kā arī tirgus uzraudzības iestādes 
dalībvalstīs, kurās tie ražojumu darījuši 
pieejamu, norādot sīku informāciju jo īpaši 
par risku veselībai un drošībai un visiem 
veiktajiem koriģējošajiem pasākumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 295
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
11. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Izplatītāji, kas uzskata vai kam ir iemesls 
uzskatīt, ka ražojums, kuru tie ir darījuši 
pieejamu tirgū, nav drošs vai neatbilst, 
attiecīgi, 8. panta 6., 7. un 8. punktam un 
10. panta 3. un 4. punktam, pārliecinās, ka 
ir veikti vajadzīgie koriģējošie pasākumi, 
lai attiecīgi panāktu minētā ražojuma 
atbilstību, to izņemtu vai atsauktu no 
tirgus. Turklāt, ja ražojums nav drošs, 
izplatītāji tūlīt par to informē, attiecīgi, 
ražotāju vai importētāju, kā arī tirgus 
uzraudzības iestādes dalībvalstīs, kurās tie 
ražojumu darījuši pieejamu, norādot sīku 
informāciju jo īpaši par risku veselībai un 
drošībai un visiem veiktajiem 
koriģējošajiem pasākumiem.

5. Izplatītāji, kas uzskata vai kam ir iemesls 
uzskatīt, ka ražojums, kuru tie ir darījuši 
pieejamu tirgū, nav drošs vai neatbilst, 
attiecīgi, 8. panta 6., 7. un 8. punktam un 
10. panta 3. un 4. punktam, pārliecinās, ka 
ir veikti vajadzīgie koriģējošie pasākumi, 
lai attiecīgi panāktu minētā ražojuma 
atbilstību, to izņemtu vai atsauktu no 
tirgus. Turklāt, ja ražojums nav drošs, 
izplatītāji tūlīt par to informē, attiecīgi, 
ražotāju vai importētāju, kā arī tirgus 
uzraudzības iestādes dalībvalstīs, kurās tie 
ražojumu darījuši pieejamu, norādot sīku 
informāciju jo īpaši par risku veselībai un 
drošībai un visiem veiktajiem 
koriģējošajiem pasākumiem. Steidzamos 
gadījumos vai tad, ja izplatītājs neievēro 
šīs prasības, dalībvalstis prasa izplatītājam 
veikt koriģējošus pasākumus saskaņā ar 
9. panta 3. punktu Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulā (ES) Nr. [.../… par 
ražojumu tirgus uzraudzību]*. 
__________________

*Piezīme OV: lūdzu, ierakstīt Regulas par 
ražojumu tirgus uzraudzību numuru, 
datumu un atsauces datus (COD 
2013/0048).
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Or. de

Grozījums Nr. 296
Catherine Stihler

Regulas priekšlikums
11. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Izplatītāji, kas uzskata vai kam ir iemesls 
uzskatīt, ka ražojums, kuru tie ir darījuši 
pieejamu tirgū, nav drošs vai neatbilst, 
attiecīgi, 8. panta 6., 7. un 8. punktam un 
10. panta 3. un 4. punktam, pārliecinās, ka 
ir veikti vajadzīgie koriģējošie pasākumi, 
lai attiecīgi panāktu minētā ražojuma
atbilstību, to izņemtu vai atsauktu no 
tirgus. Turklāt, ja ražojums nav drošs, 
izplatītāji tūlīt par to informē, attiecīgi, 
ražotāju vai importētāju, kā arī tirgus 
uzraudzības iestādes dalībvalstīs, kurās tie 
ražojumu darījuši pieejamu, norādot sīku 
informāciju jo īpaši par risku veselībai un 
drošībai un visiem veiktajiem 
koriģējošajiem pasākumiem.

5. Izplatītāji, kas uzskata vai kam ir iemesls 
uzskatīt, ka ražojums, kuru tie ir darījuši 
pieejamu tirgū, nav drošs vai neatbilst, 
attiecīgi, 8. panta 6., 7. un 8. punktam un 
10. panta 3. un 4. punktam, pārliecinās, ka 
ir veikti vajadzīgie koriģējošie pasākumi, 
lai attiecīgi panāktu minētā ražojuma 
atbilstību, to izņemtu vai atsauktu no 
tirgus. Izplatītāji nodrošina, ka viņi ir 
ieviesuši procedūras, ar kurām veikt 
koriģējošus pasākumus, izņemt vai 
atsaukt ražojumus, kurus tie darījuši 
pieejamus tirgū. Turklāt, ja ražojums nav 
drošs, izplatītāji tūlīt par to informē, 
attiecīgi, ražotāju vai importētāju, kā arī 
tirgus uzraudzības iestādes dalībvalstīs, 
kurās tie ražojumu darījuši pieejamu, 
norādot sīku informāciju jo īpaši par risku 
veselībai un drošībai un visiem veiktajiem 
koriģējošajiem pasākumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 297
Franz Obermayr

Regulas priekšlikums
11. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Izplatītāji, kas uzskata vai kam ir iemesls 
uzskatīt, ka ražojums, kuru tie ir darījuši 
pieejamu tirgū, nav drošs vai neatbilst, 

5. Izplatītāji, kas uzskata vai kam ir iemesls 
uzskatīt, ka ražojums, kuru tie ir darījuši 
pieejamu tirgū, nav drošs vai neatbilst, 
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attiecīgi, 8. panta 6., 7. un 8. punktam un 
10. panta 3. un 4. punktam, pārliecinās, ka 
ir veikti vajadzīgie koriģējošie pasākumi, 
lai attiecīgi panāktu minētā ražojuma 
atbilstību, to izņemtu vai atsauktu no 
tirgus. Turklāt, ja ražojums nav drošs,
izplatītāji tūlīt par to informē, attiecīgi, 
ražotāju vai importētāju, kā arī tirgus 
uzraudzības iestādes dalībvalstīs, kurās tie 
ražojumu darījuši pieejamu, norādot sīku 
informāciju jo īpaši par risku veselībai un 
drošībai un visiem veiktajiem 
koriģējošajiem pasākumiem.

attiecīgi, 8. panta 6., 7. un 8. punktam un 
10. panta 3., 4. un 5. punktam, 
nekavējoties un līdz turpmākam 
paziņojumam pārtrauc ražojumu izplatīt 
un pārliecinās, ka ir veikti vajadzīgie 
koriģējošie pasākumi, lai panāktu minētā 
ražojuma atbilstību, to izņemtu vai 
atsauktu no tirgus. Turklāt izplatītāji tūlīt 
par to informē, attiecīgi, ražotāju vai 
importētāju, kā arī tirgus uzraudzības 
iestādes dalībvalstīs, kurās tie ražojumu 
darījuši pieejamu, norādot sīku informāciju 
jo īpaši par risku veselībai un drošībai un 
visiem veiktajiem koriģējošajiem 
pasākumiem. 

Or. de

Grozījums Nr. 298
Philippe Juvin, Nora Berra, Raffaele Baldassarre

Regulas priekšlikums
11. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Izplatītāji, kas uzskata vai kam ir iemesls 
uzskatīt, ka ražojums, kuru tie ir darījuši 
pieejamu tirgū, nav drošs vai neatbilst, 
attiecīgi, 8. panta 6., 7. un 8. punktam un 
10. panta 3. un 4. punktam, pārliecinās, ka 
ir veikti vajadzīgie koriģējošie pasākumi, 
lai attiecīgi panāktu minētā ražojuma 
atbilstību, to izņemtu vai atsauktu no 
tirgus. Turklāt, ja ražojums nav drošs, 
izplatītāji tūlīt par to informē, attiecīgi, 
ražotāju vai importētāju, kā arī tirgus 
uzraudzības iestādes dalībvalstīs, kurās tie 
ražojumu darījuši pieejamu, norādot sīku 
informāciju jo īpaši par risku veselībai un 
drošībai un visiem veiktajiem 
koriģējošajiem pasākumiem.

5. Izplatītāji, kas uzskata vai kam ir iemesls 
uzskatīt, ka ražojums, kuru tie ir darījuši 
pieejamu tirgū, nav drošs vai neatbilst, 
attiecīgi, 8. panta 6., 7. un 8. punktam un 
10. panta 3. un 4. punktam, nekavējoties 
pārliecinās, ka ir veikti vajadzīgie 
koriģējošie pasākumi, lai attiecīgi panāktu 
minētā ražojuma atbilstību, to izņemtu vai 
atsauktu no tirgus. Turklāt, ja ražojums nav 
drošs, izplatītāji tūlīt par to informē, 
attiecīgi, ražotāju vai importētāju, kā arī 
tirgus uzraudzības iestādes dalībvalstīs, 
kurās tie ražojumu darījuši pieejamu, 
norādot sīku informāciju jo īpaši par risku 
veselībai un drošībai un visiem veiktajiem 
koriģējošajiem pasākumiem, kā arī par šo 
koriģējošo pasākumu rezultātiem.

Or. en
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Pamatojums

Vienāda prasība par reaģēšanas spēju būtu jāattiecina uz ražotājiem, importētājiem un 
izplatītājiem (pievienota prasība “nekavējoties”). Turklāt ir jānodrošina, ka informācija, ko 
ražotāji sniedz tirgus uzraudzības iestādēm, ietver potenciāli veicamo koriģējošo pasākumu 
rezultātus, lai garantētu, ka tirgus uzraudzības iestādes saņem pareizu informāciju (paveiktā 
darba kontrole). Tāda pati prasība būtu jāattiecina arī uz ražotājiem (8. pants), 
importētājiem (10. pants) un izplatītājiem (11. pants).

Grozījums Nr. 299
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Kā alternatīvs pasākums izplatītājiem 
ir iespēja profesionālai apvienībai, kuras 
locekļi viņi ir, prasīt, lai tā izpildītu viņiem 
ar šo pantu uzliktās prasības, vai arī šajā 
nolūkā pašiem apvienoties profesionālā 
apvienībā, kas būtu kolektīvs subjekts.

Or. en

Grozījums Nr. 300
Franz Obermayr

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Lai izplatītāji varētu izpildīt viņiem ar 
šo pantu uzliktās prasības, kā alternatīvs 
pasākums viņiem ir iespēja pievienoties 
profesionālai apvienībai.

Or. de



PE516.922v03-00 130/156 AM\1003186LV.doc

LV

Grozījums Nr. 301
Wim van de Camp

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Kā alternatīvs pasākums izplatītājiem 
ir iespēja profesionālai apvienībai, kuras 
locekļi viņi ir, prasīt, lai tā izpildītu viņiem 
ar šo pantu uzliktās prasības, vai arī šajā 
nolūkā pašiem apvienoties profesionālā 
apvienībā, kas būtu kolektīvs subjekts.

Or. en

Pamatojums

Atsevišķi izplatītāji, kuri nespēj vai nevēlas tieši nodrošināt šajā pantā minēto prasību 
ievērošanu, var apvienoties profesionālā apvienībā, uzticot tai pienākumu izpildīt šā panta 
prasības.

Grozījums Nr. 302
Pier Antonio Panzeri

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Kā alternatīvs pasākums izplatītājiem 
ir iespēja profesionālai apvienībai, kuras 
locekļi viņi ir, prasīt, lai tā izpildītu viņiem 
ar šo pantu uzliktās prasības, vai arī šajā 
nolūkā pašiem apvienoties profesionālā 
apvienībā, kas būtu kolektīvs subjekts.

Or. en

Grozījums Nr. 303
Josef Weidenholzer
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Regulas priekšlikums
12. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Gadījumi, kad ražotāju pienākumus 
piemēro importētājiem un izplatītājiem

Saimnieciskās darbības veicēju papildu
pienākumi

Or. de

Grozījums Nr. 304
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
12. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Gadījumi, kad ražotāju pienākumus 
piemēro importētājiem un izplatītājiem

Gadījumi, kad ražotāju pienākumus 
piemēro importētājiem un izplatītājiem un 
otrādi

Or. it

Grozījums Nr. 305
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
12. pants – - 1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pēc dalībvalsts kompetentās iestādes 
pieprasījuma saistībā uz konkrēta 
ražojuma atbilstību saimnieciskās 
darbības veicējs izraugās kontaktpersonu. 
Šī persona var būt 1. punktā minētā 
persona.

Or. de
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Grozījums Nr. 306
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
12. pants – -1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saimnieciskās darbības veicēji izraugās 
par ražojumu vispārīgo drošumu atbildīgo 
amatpersonu un šīs amatpersonas 
identitāti dara zināmu dalībvalsts 
kompetentajai iestādei. Dalībvalstis šajā 
jautājumā var pieņemt turpmākus 
noteikumus.

Or. de

Grozījums Nr. 307
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
12. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ražotājus, kuri ar savu nosaukumu vai 
preču zīmi tirgo ražojumu, ko iepriekš ES 
tirgū laidis cits saimnieciskās darbības 
veicējs, uzskata par importētājiem, un līdz 
ar to uz tiem attiecina attiecīgās 10. panta 
prasības.

Or. it

Grozījums Nr. 308
Josef Weidenholzer

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

1. Pienākumu informēt tirgus uzraudzības 
iestādes saskaņā ar 8. panta 9. punktu, 
10. panta 2. un 7. punktu un 11. panta 3. 
un 5. punktu nepiemēro, ja ir izpildīti šādi 
nosacījumi:

svītrots

(a) tikai neliels skaits labi identificētu 
ražojumu nav droši;
(b) ražotājs, importētājs vai izplatītājs var 
pierādīt, ka risks tiek pilnībā kontrolēts un 
vairs nevar apdraudēt personu veselību 
un drošību;
(c) ražojuma radītā riska cēlonis ir tāds, 
ka zināšanas par to iestādēm vai 
sabiedrībai nesniedz lietderīgu 
informāciju.

Or. de

Grozījums Nr. 309
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pienākumu informēt tirgus uzraudzības 
iestādes saskaņā ar 8. panta 9. punktu, 
10. panta 2. un 7. punktu un 11. panta 3. un 
5. punktu nepiemēro, ja ir izpildīti šādi 
nosacījumi:

1. Pienākumu informēt tirgus uzraudzības 
iestādes saskaņā ar 8. panta 9. punktu, 
10. panta 2. un 7. punktu un 11. panta 3. un 
5. punktu nepiemēro, ja ražotājs, 
importētājs vai izplatītājs var pierādīt, ka 
risks tiek pilnībā kontrolēts un vairs 
neapdraud cilvēku veselību un drošību un 
ka jau ir veikti visi nepieciešamie 
koriģējošie pasākumi, ar kuriem 
ražojumu normalizēt, izņemt vai atsaukt.

Or. it
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Grozījums Nr. 310
Raffaele Baldassarre

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pienākumu informēt tirgus uzraudzības 
iestādes saskaņā ar 8. panta 9. punktu, 
10. panta 2. un 7. punktu un 11. panta 3. un 
5. punktu nepiemēro, ja ir izpildīti šādi 
nosacījumi:

1. Pienākumu informēt tirgus uzraudzības 
iestādes saskaņā ar 8. panta 9. punktu, 
10. panta 2. un 7. punktu un 11. panta 3. un 
5. punktu nepiemēro gadījumā, ja 
ražojuma lietošana saistīta ar minimāliem 
riskiem, kas uzskatāmi par pieņemamiem 
un saskaņā ar 3. panta 1. punktu atbilst 
cilvēku veselības un drošības aizsardzības 
augstam līmenim vai ja ir izpildīti šādi 
nosacījumi:

Or. fr

Pamatojums

Precizējums. Pienākumu informēt tirgus uzraudzības nepiemēro drošiem ražojumiem 3. panta 
nozīmē, t. i., ikvienam ražojumam, kura lietošana ir saistīta ar minimāliem riskiem, kas 
uzskatāmi par pieņemamiem un atbilst cilvēku veselības un drošības aizsardzības augstam 
līmenim.

Grozījums Nr. 311
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) tikai neliels skaits labi identificētu 
ražojumu nav droši;

svītrots

Or. it

Grozījums Nr. 312
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

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

(b) ražotājs, importētājs vai izplatītājs var 
pierādīt, ka risks tiek pilnībā kontrolēts un 
vairs nevar apdraudēt personu veselību 
un drošību;

svītrots

Or. it

Grozījums Nr. 313
Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) ražotājs, importētājs vai izplatītājs var 
pierādīt, ka risks tiek pilnībā kontrolēts un 
vairs nevar apdraudēt personu veselību un 
drošību;

(b) ražotājs, importētājs vai izplatītājs var 
pierādīt, ka risks tiek efektīvi kontrolēts, lai 
novērstu ikvienu apdraudējumu personu 
veselībai un drošībai;

Or. en

Pamatojums

Riska kontroli nav iespējams realizēt praksē. Tāpēc formulējums ir jākoriģē, lai saimnieciskās 
darbības veicējiem radītu juridisko noteiktību.

Grozījums Nr. 314
Ashley Fox

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) ražotājs, importētājs vai izplatītājs var 
pierādīt, ka risks tiek pilnībā kontrolēts un 
vairs nevar apdraudēt personu veselību 
un drošību;

(b) ražotājs, importētājs vai izplatītājs var 
pierādīt, ka risks tiek efektīvi kontrolēts;

Or. en
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Grozījums Nr. 315
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) ražojuma radītā riska cēlonis ir tāds, 
ka zināšanas par to iestādēm vai 
sabiedrībai nesniedz lietderīgu 
informāciju.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Pirmkārt, riska cēlonis var būt nezināms. Otrkārt, ja riska cēlonis nav zināms, saimnieciskās 
darbības veicējiem būtu grūti spriest, vai tas ir sabiedrības interešu jautājums. Šāds obligāts 
nosacījums radītu juridisko nenoteiktību.

Grozījums Nr. 316
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) ražojuma radītā riska cēlonis ir tāds, 
ka zināšanas par to iestādēm vai 
sabiedrībai nesniedz lietderīgu 
informāciju.

svītrots

Or. it

Grozījums Nr. 317
Josef Weidenholzer

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

2. Komisija ar īstenošanas aktiem var 
noteikt situācijas, kurās ir izpildīti 
1. punktā izklāstītie nosacījumi. Šos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
19. panta 3. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 318
Heide Rühle

Regulas priekšlikums
13. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 
20. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar 
kuriem nosaka ražojumus, ražojumu 
kategorijas vai grupas, kuru radītā nelielā 
riska dēļ 8. panta 7. punktā un 10. panta 
3. punktā minētā informācija nav 
jānorāda uz paša ražojuma.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 319
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
13. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 
20. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar 
kuriem nosaka ražojumus, ražojumu 
kategorijas vai grupas, kuru radītā nelielā 
riska dēļ 8. panta 7. punktā un 10. panta 
3. punktā minētā informācija nav 

svītrots
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jānorāda uz paša ražojuma.

Or. it

Grozījums Nr. 320
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
13. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 
20. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar 
kuriem nosaka ražojumus, ražojumu 
kategorijas vai grupas, kuru radītā nelielā 
riska dēļ 8. panta 7. punktā un 10. panta 
3. punktā minētā informācija nav jānorāda
uz paša ražojuma.

3. Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 
20. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar 
kuriem nosaka ražojumus, ražojumu 
kategorijas vai grupas, kuru radītā nelielā 
riska dēļ 8. panta 7. punktā un 10. panta 
3. punktā minētā informācija netiek 
prasīta.

Or. en

Pamatojums

Saskaņots ar 8. panta 7. punkta un 10. panta 3. punkta formulējumu, ar ko saskaņā prasīto 
informāciju var norādīt arī uz iepakojuma vai pievienotajos dokumentos, ja to nav iespējams 
norādīt tieši uz ražojuma.

Grozījums Nr. 321
Lara Comi

Regulas priekšlikums
13. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 
20. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar 
kuriem nosaka ražojumus, ražojumu 
kategorijas vai grupas, kuru radītā nelielā 
riska dēļ 8. panta 7. punktā un 10. panta 
3. punktā minētā informācija nav jānorāda 
uz paša ražojuma.

3. Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 
20. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar 
kuriem nosaka ražojumus, ražojumu 
kategorijas vai grupas, kam 8. panta 
7. punktā un 10. panta 3. punktā minētā 
informācija nav jānorāda uz paša ražojuma.
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Or. en

Pamatojums

Ražojuma un saimnieciskās darbības veicēja identificēšana ir būtiski svarīga. Lai tirgū 
laistais ražojums būtu drošs, ir būtiski skaidri norādīt un definēt katra saimnieciskās darbības 
veicēja pienākumus un lomu.

Grozījums Nr. 322
Bernadette Vergnaud

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saimnieciskās darbības veicēji pēc 
pieprasījuma tirgus uzraudzības iestādēm 
identificē:

1. Saimnieciskās darbības veicēji pēc 
pieprasījuma sniedz tirgus uzraudzības 
iestādēm šādu informāciju:

Or. fr

Pamatojums

Riska novērtēšanas un mērķorientētu kontroļu veikšanai īpaši noderīga ir informācija par 
attiecīgo ražojumu daudzumu un jebkāda pieejamā informācija par izsekojamību.

Grozījums Nr. 323
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) jebkuru saimnieciskās darbības veicēju, 
kas tiem piegādājis ražojumu;

(a) jebkuru saimnieciskās darbības veicēju, 
kas tiem piegādājis ražojumu; piegādāto 
ražojumu veidu un skaitu un visas 
norādes par izsekojamību;

Or. de
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Grozījums Nr. 324
Bernadette Vergnaud

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) jebkuru saimnieciskās darbības veicēju, 
kas tiem piegādājis ražojumu;

(a) jebkura saimnieciskās darbības veicēja
identitāti, kas tiem piegādājis ražojumu, un 
piegādāto ražojumu skaitu, kā arī jebkādu 
papildus pieejamo informāciju par 
izsekojamību;

Or. fr

Pamatojums

Riska novērtēšanas un mērķorientētu kontroļu veikšanai īpaši noderīga ir informācija par 
attiecīgo ražojumu daudzumu un jebkāda pieejamā informācija par izsekojamību.

Grozījums Nr. 325
Josef Weidenholzer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) jebkuru saimnieciskās darbības veicēju, 
kuram tie piegādājuši ražojumu.

(b) jebkuru saimnieciskās darbības veicēju, 
kuram tie piegādājuši ražojumu; piegādāto 
ražojumu veidu un skaitu un visas 
norādes par izsekojamību.

Or. de

Grozījums Nr. 326
Bernadette Vergnaud

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

(b) jebkuru saimnieciskās darbības veicēju, 
kuram tie piegādājuši ražojumu.

(b) jebkura saimnieciskās darbības veicēja
identitāti, kuram tie piegādājuši ražojumu, 
un piegādāto ražojumu skaitu, kā arī 
jebkādu papildus pieejamo informāciju 
par izsekojamību;

Or. fr

Pamatojums

Riska novērtēšanas un mērķorientētu kontroļu veikšanai īpaši noderīga ir informācija par 
attiecīgo ražojumu daudzumu, kā arī jebkāda pieejamā informācija par izsekojamību.

Grozījums Nr. 327
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Saimnieciskās darbības veicēji spēj 
uzrādīt pirmajā daļā minēto informāciju 
10 gadus pēc tam, kad tiem ir piegādāts 
ražojums, un 10 gadus pēc tam, kad tie ir 
piegādājuši ražojumu.

2. Saimnieciskās darbības veicēji spēj 
uzrādīt pirmajā daļā minēto informāciju 
5 gadus pēc tam, kad tiem ir piegādāts 
ražojums, un 5 gadus pēc tam, kad tie ir 
piegādājuši ražojumu.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā šīs regulas darbības jomā ietverto ražojumu plašo klāstu un to salīdzinoši zemo 
riska līmeni, pienākums 10 gadus glabāt informāciju par visu patēriņa preču piegādes ķēdēm 
būtu neproporcionāls administratīvais logs. Maziem un vidējiem uzņēmumiem būtu gandrīz 
neiespējami izpildīt šādas prasības, kas būtiski apdraudētu to spēju konkurēt ar lielākiem 
uzņēmumiem.

Grozījums Nr. 328
Ashley Fox

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

2. Saimnieciskās darbības veicēji spēj 
uzrādīt pirmajā daļā minēto informāciju 
10 gadus pēc tam, kad tiem ir piegādāts 
ražojums, un 10 gadus pēc tam, kad tie ir 
piegādājuši ražojumu.

2. Saimnieciskās darbības veicēji spēj 
uzrādīt pirmajā daļā minēto informāciju tik 
ilgu laiku, kas ir uzskatāms par saprātīgu 
ražojuma aprites ciklu pēc tam, kad tie ir 
piegādājuši ražojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 329
Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja saimnieciskās darbības veicēji 
identificē pirmajā punktā minēto 
informāciju, tirgus uzraudzības iestādes 
šo informāciju uzskata par konfidenciālu.

Or. en

Pamatojums

Daudziem izplatītājiem un vairumtirgotājiem informācija par preču avotu un to piegādes 
vietām ir uzņēmuma noslēpums. Tāpēc ir jāaizsargā to piegādātāju identitāte. Saimnieciskās 
darbības veicēju sniegtā informācija būtu jāizmanto vienīgi tirgus uzraudzības iestādēm, un 
nevajadzētu būt iespējai komerciāli konfidenciālu informāciju darīt zināmu sabiedrībai vai 
nodot konkurentiem.

Grozījums Nr. 330
Ashley Fox

Regulas priekšlikums
15. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15. pants svītrots
Ražojumu izsekojamība
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1. Attiecībā uz konkrētiem ražojumiem, 
ražojumu kategorijām vai grupām, kuri 
specifisku raksturlielumu vai īpašu 
izplatīšanas vai izmantošanas apstākļu dēļ 
var radīt nopietnu risku personu veselībai 
un drošībai, Komisija var prasīt 
saimnieciskās darbības veicējiem, kuri 
minētos ražojumus laiduši vai darījuši 
pieejamus tirgū, izveidot izsekojamības 
sistēmu vai pievienoties šādai sistēmai.
2. Izsekojamības sistēma sastāv no datu 
vākšanas un glabāšanas ar elektroniskiem 
līdzekļiem, kas ļauj identificēt ražojumu 
un tā piegādes ķēdē iesaistītos 
saimnieciskās darbības veicējus, kā arī no 
datu nesēja novietošanas uz ražojuma, tā 
iepakojuma vai tam pievienotajos 
dokumentos, tādējādi nodrošinot piekļuvi 
minētajiem datiem.
3. Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 
20. pantu pieņemt deleģētos aktus:
(a) ar kuriem nosaka ražojumus, 
ražojumu kategorijas vai grupas, kas var 
radīt nopietnu risku personu veselībai un 
drošībai, kā minēts 1. punktā;
(b) kuros norāda datus, ko saimnieciskās 
darbības veicēji vāc un glabā, izmantojot 
2. punktā minēto izsekojamības sistēmu.
4. Komisija ar īstenošanas aktiem var 
noteikt datu nesēja veidu un tā 
novietojumu, kā minēts 2. punktā. Šos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
19. panta 3. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.
5. Pieņemot 3. un 4. punktā minētos 
pasākumus, Komisija ņem vērā:
(a) pasākumu izmaksu lietderību, arī to 
ietekmi uz uzņēmumiem, jo īpaši uz 
maziem un vidējiem uzņēmumiem;
(b) saderību ar izsekojamības sistēmām, 
kas pieejamas starptautiskā mērogā.

Or. en
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Pamatojums

Nav pierādīts, ka šie noteikumi radīs jelkādu pievienoto vērtību vai labumu patērētājiem, 
tirgus uzraudzības iestādēm vai saimnieciskās darbības veicējiem. Šie noteikumi radīs 
izmaksas uzņēmumiem, tās nav izvērtētas un varētu tikt uzspiestas patērētājiem. Turklāt nav 
pierādīts, ka pastāv tādi neregulēti ražojumi, kuru riski būtu tik lieli, lai attaisnotu šādu 
pieeju. Līdz ar to šie noteikumi ir neproporcionāli.

Grozījums Nr. 331
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Attiecībā uz konkrētiem ražojumiem, 
ražojumu kategorijām vai grupām, kuri 
specifisku raksturlielumu vai īpašu 
izplatīšanas vai izmantošanas apstākļu dēļ 
var radīt nopietnu risku personu veselībai 
un drošībai, Komisija var prasīt 
saimnieciskās darbības veicējiem, kuri 
minētos ražojumus laiduši vai darījuši 
pieejamus tirgū, izveidot izsekojamības 
sistēmu vai pievienoties šādai sistēmai.

1. Attiecībā uz konkrētiem ražojumiem, 
ražojumu kategorijām vai grupām, kuri 
specifisku raksturlielumu vai īpašu 
izplatīšanas vai izmantošanas apstākļu dēļ 
var radīt nopietnu risku personu veselībai 
un drošībai, un vajadzības gadījumā pēc 
apspriešanās ar attiecīgajām 
ieinteresētajām personām Komisija var 
prasīt saimnieciskās darbības veicējiem, 
kuri minētos ražojumus laiduši vai darījuši 
pieejamus tirgū, izveidot izsekojamības 
sistēmu vai pievienoties šādai sistēmai.

Or. en

Pamatojums

Pirms jaunu izsekojamības prasību ierosināšanas Komisijai būtu jāapspriežas ar attiecīgajām 
ieinteresētajām personām, piemēram, uzņēmēju un patērētāju organizācijām, lai gūtu to 
pieredzi un ņemtu vērā šo prasību praktiskās sekas.

Grozījums Nr. 332
Lara Comi

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

1. Attiecībā uz konkrētiem ražojumiem, 
ražojumu kategorijām vai grupām, kuri 
specifisku raksturlielumu vai īpašu 
izplatīšanas vai izmantošanas apstākļu dēļ 
var radīt nopietnu risku personu veselībai 
un drošībai, Komisija var prasīt 
saimnieciskās darbības veicējiem, kuri 
minētos ražojumus laiduši vai darījuši 
pieejamus tirgū, izveidot izsekojamības 
sistēmu vai pievienoties šādai sistēmai.

1. Attiecībā uz konkrētiem ražojumiem, 
ražojumu kategorijām vai grupām un jo 
īpaši tiem, kuri specifisku raksturlielumu 
vai īpašu izplatīšanas vai izmantošanas 
apstākļu dēļ var radīt nopietnu risku 
personu veselībai un drošībai, Komisija var 
prasīt saimnieciskās darbības veicējiem, 
kuri minētos ražojumus laiduši vai darījuši 
pieejamus tirgū, izveidot izsekojamības 
sistēmu vai pievienoties šādai sistēmai.

Or. en

Pamatojums

Izsekojamības sistēma varētu būt noderīga arī citām ražojumu kategorijām, jo ir būtiski 
identificēt ražojumu un piegādes ķēdē iesaistīto saimnieciskās darbības veicēju (sk. 15. panta 
2. punktu).

Grozījums Nr. 333
Catherine Stihler

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Izsekojamības sistēma sastāv no datu 
vākšanas un glabāšanas ar elektroniskiem 
līdzekļiem, kas ļauj identificēt ražojumu un 
tā piegādes ķēdē iesaistītos saimnieciskās 
darbības veicējus, kā arī no datu nesēja 
novietošanas uz ražojuma, tā iepakojuma 
vai tam pievienotajos dokumentos, tādējādi 
nodrošinot piekļuvi minētajiem datiem.

2. Izsekojamības sistēma sastāv no datu 
vākšanas un glabāšanas ar elektroniskiem 
līdzekļiem, kas ļauj identificēt ražojumu un 
tā piegādes ķēdē iesaistītos saimnieciskās 
darbības veicējus, kā arī no datu nesēja 
novietošanas uz ražojuma, tā iepakojuma 
vai tam pievienotajos dokumentos, tādējādi 
nodrošinot piekļuvi minētajiem datiem.
Izsekojamības sistēmā ietilpst iespējas 
ražojumu izsekojamību paplašināt, lai, 
piemērojot brīvprātīgus pasākumus, to 
varētu izmantot patērētāji. 

Or. en



PE516.922v03-00 146/156 AM\1003186LV.doc

LV

Grozījums Nr. 334
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Izsekojamības sistēmā ietilpst iespējas 
ražojumu izsekojamību paplašināt, lai, 
piemērojot brīvprātīgus pasākumus, to 
varētu izmantot patērētāji.

Or. en

Grozījums Nr. 335
Lara Comi

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) ar kuriem nosaka ražojumus, ražojumu 
kategorijas vai grupas, kas var radīt 
nopietnu risku personu veselībai un 
drošībai, kā minēts 1. punktā;

(a) ar kuriem nosaka ražojumus, ražojumu 
kategorijas vai grupas, uz ko jāattiecina 
izsekojamības prasības, kā minēts 
1. punktā;

Or. en

Pamatojums

Izsekojamības sistēma varētu būt noderīga arī citām ražojumu kategorijām, jo ir būtiski 
identificēt ražojumu un piegādes ķēdē iesaistīto saimnieciskās darbības veicēju (sk. 15. panta 
2. punktu).

Grozījums Nr. 336
Raffaele Baldassarre

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) ar kuriem nosaka ražojumus, ražojumu 
kategorijas vai grupas, kas var radīt 
nopietnu risku personu veselībai un 
drošībai, kā minēts 1. punktā;

(a) ar kuriem nosaka ražojumus, ražojumu 
kategorijas vai grupas, kas var radīt 
nopietnu risku personu veselībai un 
drošībai, kā minēts 1. punktā. Komisija 
attiecīgajos deleģētajos aktos norāda, vai 
tā ir izmantojusi Lēmumā 2010/15/ES 
noteikto riska analīzes metodoloģiju un 
gadījumā, ja šī metode nav piemērota 
attiecīgajam ražojumam, detalizēti 
apraksta izmantoto metodi;

Or. fr

Grozījums Nr. 337
Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Komisija var pieprasīt vienai vai vairākām 
Eiropas standartizācijas organizācijām 
izstrādāt vai norādīt Eiropas standartu ar
mērķi nodrošināt to, ka šādam standartam 
vai tā daļām atbilstoši ražojumi atbilst 
4. pantā noteiktajai vispārīga drošuma 
prasībai. Komisija nosaka prasības 
attiecībā uz pieprasītā Eiropas standarta 
saturu un tā pieņemšanas termiņu.

Komisija var pieprasīt vienai vai vairākām 
Eiropas standartizācijas organizācijām 
izstrādāt vai norādīt Eiropas standartu ar 
mērķi nodrošināt to, ka šādam standartam 
vai tā daļām atbilstoši ražojumi atbilst 
4. pantā noteiktajai vispārīga drošuma 
prasībai. Vajadzības gadījumā ņemot vērā 
attiecīgo ieinteresēto personu viedokļus, 
Komisija nosaka prasības attiecībā uz 
pieprasītā Eiropas standarta saturu un tā 
pieņemšanas termiņu.

Or. en

(Sk. 24. apsvēruma grozījumu, ko iesniedzis tas pats autors).

Pamatojums

Komisijai, nosakot jauno Eiropas drošības standartu saturu, vajadzības gadījumā būtu jāņem 
vērā ieinteresēto personu viedokļi, lai nodrošinātu, ka šie standarti ir būtiski, samērīgi un 
efektīvi.
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Grozījums Nr. 338
Josef Weidenholzer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Komisija var pieprasīt vienai vai vairākām 
Eiropas standartizācijas organizācijām 
izstrādāt vai norādīt Eiropas standartu ar 
mērķi nodrošināt to, ka šādam standartam 
vai tā daļām atbilstoši ražojumi atbilst 
4. pantā noteiktajai vispārīga drošuma 
prasībai. Komisija nosaka prasības 
attiecībā uz pieprasītā Eiropas standarta 
saturu un tā pieņemšanas termiņu.

Komisija var pieprasīt vienai vai vairākām 
Eiropas standartizācijas organizācijām 
izstrādāt vai norādīt Eiropas standartu ar 
mērķi nodrošināt to, ka šādam standartam 
vai tā daļām atbilstoši ražojumi atbilst 
4. pantā noteiktajai vispārīga drošuma 
prasībai. Komisija nosaka prasības 
attiecībā uz pieprasītā Eiropas standarta 
saturu un tā pieņemšanas termiņu saskaņā 
ar 19. panta 1. punkta 1. daļā minētās 
komitejas ieteikumu.

Or. de

Grozījums Nr. 339
Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Pirmajā daļā minēto pieprasījumu 
Komisija pieņem ar īstenošanas lēmumu.
Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
19. panta 3. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

Pirmajā daļā minēto pieprasījumu Komisija 
pieņem ar deleģēto aktu saskaņā ar 
20. pantu.

Or. en

(Sk. 27. apsvēruma grozījumu, ko iesniedzis tas pats autors).

Pamatojums

Jaunie Eiropas patēriņa produktu drošības standarti, kuru pamatā ir 4. pants, būtu jāuzskata 
par pamata akta papildinājumu, pievienojot nebūtiskus elementus saskaņā ar LESD 
290. pantu. Tā kā 4. pants it ļoti vispārīgs, Eiropas Parlamentam un Komisijai vajadzētu būt 
iespējai atsaukt Komisijas pilnvaras noteikt jaunu standartu un iebilst pret tām. Tāpēc 
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pilnvaras būtu jānosaka ar deleģētu aktu.

Grozījums Nr. 340
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecīgā Eiropas standartizācijas 
organizācija viena mēneša laikā pēc 
pieprasījuma saņemšanas norāda, vai tā 
akceptē 1. punktā minēto pieprasījumu.

2. Attiecīgā Eiropas standartizācijas 
organizācija viena mēneša laikā pēc 
pieprasījuma saņemšanas norāda, vai tā 
akceptē 1. punktā minēto pieprasījumu. Ja 
standartizācijas organizācija nepieņem 
1. punktā minēto pieprasījumu, Komisija 
šo uzdevumu var uzticēt citiem 
atbilstīgiem pakalpojumu sniedzējiem.

Or. de

Grozījums Nr. 341
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
16. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja Eiropas standarts atbilst prasībām, 
kuras tas tiecas aptvert, un 4. pantā 
noteiktajai vispārīga drošuma prasībai, 
Komisija atsauci uz šādu Eiropas standartu 
nekavējoties publicē Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī.

5. Ja Eiropas standarts atbilst gan 
prasībām, kuras tas tiecas aptvert, gan
4. pantā noteiktajai vispārīga drošuma 
prasībai un šo atbilstību saskaņā ar 
19. panta 3. punktu ir apstiprinājusi 
19. panta 1. punkta 1. daļā minētā 
komiteja, Komisija atsauci uz šādu Eiropas 
standartu nekavējoties publicē Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Or. de
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Grozījums Nr. 342
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
18. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 18. pants svītrots
Sankcijas
1. Dalībvalstis pieņem noteikumus par 
sankcijām, ko piemēro par šīs regulas 
noteikumu pārkāpumiem, un veic visus 
vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to 
īstenošanu. Paredzētajām sankcijām jābūt 
efektīvām, samērīgām un preventīvām. 
Dalībvalstis paziņo šos noteikumus 
Komisijai līdz [ierakstīt datumu –
3 mēneši pirms dienas, kad sāk piemērot 
šo regulu] un nekavējoties paziņo tai par 
visiem to turpmākiem grozījumiem.
2. Nosakot 1. punktā minētās sankcijas, 
ņem vērā uzņēmumu lielumu un jo īpaši 
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

(Sk. Regulas 2013/0048 (COD)) 31. pantu).

Pamatojums

Sankcijas, ko piemēro par ražojumu drošuma noteikumu pārkāpumiem, jābūt vienādām 
attiecībā uz visiem ražojumiem (regulētiem un neregulētiem, patēriņa precēm un 
profesionālām precēm) un jāpiemēro arī gadījumos, kad konstatēta neatbilstība prasībām, 
piemēram, vides standartiem. Tāpēc noteikumi par sankcijām ir jānosaka vienīgi tirgus 
uzraudzības regulā.

Grozījums Nr. 343
Ashley Fox
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Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Nosakot 1. punktā minētās sankcijas, 
ņem vērā uzņēmumu lielumu un jo īpaši 
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.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Sankciju samērīgums jau ir ietverts teikumā „paredzētajām sankcijām jābūt efektīvām, 
samērīgām un preventīvām”.

Grozījums Nr. 344
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Nosakot 1. punktā minētās sankcijas, 
ņem vērā uzņēmumu lielumu un jo īpaši 
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.

2. Nosakot 1. punktā minētās sankcijas, 
ņem vērā uzņēmumu lielumu un
apgrozījumu, kā arī saimnieciskās 
darbības veicēju realizētās faktiskās 
darbības, kas ietilpst ražošanas procesā, 
un to, cik lielā mērā viņi spēj ietekmēt 
ražojumu drošumu. Sankcijas var 
palielināt, ja attiecīgais saimnieciskās 
darbības veicējs iepriekš ir pieļāvis līdzīgu 
pārkāpumu, un tās var ietvert 
kriminālsodus par smagiem pārkāpumiem.

Or. it
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Grozījums Nr. 345
Josef Weidenholzer, Jörg Leichtfried

Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Nosakot 1. punktā minētās sankcijas, 
ņem vērā uzņēmumu lielumu un jo īpaši 
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.

2. Nosakot 1. punktā minētās sankcijas, 
ņem vērā uzņēmumu lielumu un jo īpaši 
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. Sankcijas var arī palielināt 
proporcionāli skaitam, vērtībai un 
laikposmam, kādā ražojums bijis pieejams 
tirgū.

Or. de

Grozījums Nr. 346
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Nosakot 1. punktā minētās sankcijas, 
ņem vērā uzņēmumu lielumu un jo īpaši 
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.

2. Nosakot 1. punktā minētās sankcijas, 
ņem vērā uzņēmumu gada apgrozījumu. 
Sankcijas var palielināt, ja attiecīgais 
saimnieciskās darbības veicējs iepriekš ir 
pieļāvis līdzīgu pārkāpumu, un tās var 
ietvert kriminālsodus par smagiem 
pārkāpumiem.

Or. pl

Grozījums Nr. 347
Othmar Karas
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Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Nosakot 1. punktā minētās sankcijas, 
ņem vērā uzņēmumu lielumu un jo īpaši 
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.

2. Nosakot 1. punktā minētās sankcijas, 
ņem vērā prasībām neatbilstīgā 
uzņēmumu ražojuma vai ražojumu 
apgrozījumu un jo īpaši 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

Uzņēmuma lielums vien nav piemērots rādītājs sankciju noteikšanai. Lai uzņēmumiem netiktu 
noteiktas neproporcionālas sankcijas, tā vietā sankciju summa būtu jāpamato ar faktisko 
apgrozījumu, kāds bijis prasībām neatbilstīgajiem ražojumiem.

Grozījums Nr. 348
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Nosakot 1. punktā minētās sankcijas, 
ņem vērā uzņēmumu lielumu un jo īpaši 
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.

2. Nosakot 1. punktā minētās sankcijas, 
ņem vērā pārkāpuma smagumu, 
uzņēmumu lielumu un jo īpaši mazo un 
vidējo uzņēmumu stāvokli, kā arī 
saimnieciskās darbības veicēju realizētās 
faktiskās darbības, kas ietilpst ražošanas 
procesā, un to, cik lielā mērā viņi spēj 
ietekmēt ražojumu drošumu. Sankcijas var 
palielināt, ja attiecīgais saimnieciskās 
darbības veicējs, kurš ir atbildīgs par 
ražojuma pirmreizējo laišanu tirgū,
iepriekš izdarījis līdzīgu pārkāpumu, un 
tajās var ietvert kriminālsodu par smagiem 
pārkāpumiem.
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Or. it

Grozījums Nr. 349
Adam Bielan

Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Nosakot 1. punktā minētās sankcijas, 
ņem vērā uzņēmumu lielumu un jo īpaši 
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.

2. Nosakot 1. punktā minētās sankcijas, 
ņem vērā uzņēmumu lielumu un stāvokli. 
Sankcijas var palielināt, ja attiecīgais 
saimnieciskās darbības veicējs iepriekš ir 
pieļāvis līdzīgu pārkāpumu, un tās var 
ietvert kriminālsodus par smagiem 
pārkāpumiem.

Or. pl

Grozījums Nr. 350
Raffaele Baldassarre

Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Nosakot 1. punktā minētās sankcijas, 
ņem vērā uzņēmumu lielumu un jo īpaši 
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.

2. Nosakot 1. punktā minētās sankcijas, 
ņem vērā pārkāpuma smagumu, 
uzņēmumu apgrozījumu un lielumu un jo 
īpaši mazo un vidējo uzņēmumu stāvokli, 
kā arī saimnieciskās darbības veicēju 
realizētās faktiskās darbības, kas ietilpst 
ražošanas procesā, un to, cik lielā mērā 
viņi spēj ietekmēt ražojumu drošumu. 
Sankcijas var palielināt, ja attiecīgais 
saimnieciskās darbības veicējs, kurš ir 
atbildīgs par ražojuma pirmreizējo 
laišanu tirgū, iepriekš izdarījis līdzīgu 
pārkāpumu, un tajās var ietvert 
kriminālsodu par smagiem pārkāpumiem.

Or. it
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Grozījums Nr. 351
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Nosakot 1. punktā minētās sankcijas, 
ņem vērā uzņēmumu lielumu un jo īpaši 
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.

2. Nosakot 1. apakšpunktā minētās 
sankcijas, ņem vērā pārkāpuma smagumu
un tā radīto nepamatoto ieņēmumu 
summu. Sankcijas var palielināt, ja 
attiecīgais saimnieciskās darbības veicējs 
iepriekš ir pieļāvis līdzīgu pārkāpumu, un 
tās var ietvert kriminālsodus par smagiem 
pārkāpumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 352
Josef Weidenholzer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Tomēr šīs regulas 16. un 17. panta 
īstenošanas vajadzībām Komisijai palīdz 
komiteja, kas izveidota ar Regulu (ES) 
Nr. 1025/2012. Minētā komiteja ir 
komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 
nozīmē.

Tomēr šīs regulas 16. un 17. panta 
īstenošanas vajadzībām Komisijai palīdz 
komiteja, kas izveidota ar Regulu (ES) 
Nr. 1025/2012. Minētā komiteja ir 
komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 
nozīmē. Tas neskar 16. panta 1. un 
5. punktā minētās kompetences.

Or. de

Grozījums Nr. 353
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
20. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā 3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā 
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laikā var atsaukt 13. panta 3. punktā un 
15. panta 3. punktā minēto pilnvaru 
deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu 
izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. 
Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
tā publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas 
tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos 
deleģētos aktus.

laikā var atsaukt 15. panta 3. punktā minēto 
pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par 
atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru 
deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc tā publicēšanas 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai 
vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar 
jau spēkā esošos deleģētos aktus.

Or. it


