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Grozījums Nr. 1
Eija-Riitta Korhola, Ashley Fox

Rezolūcijas priekšlikums
14. atsauce 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

- ņemot vērā ANEC un BEUC izstrādāto 
dokumentu „Direktīvas par produktu 
vispārēju drošību pārskatīšana: galvenie 
jautājumi no patērētāju viedokļa”, ANEC-
GA-2010-G-001 galīgā redakcija, BEUC 
X/031/2010 – 18-05/2010,

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 2
Eija-Riitta Korhola, Ashley Fox

Rezolūcijas priekšlikums
15. atsauce 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

- ņemot vērā kopīgo ANEC/ORGALIME 
nostājas dokumentu „Aicinājums veidot 
efektīvu Eiropas tirgus uzraudzības 
sistēmu”, 2009. gada aprīlis,

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 3
Christel Schaldemose

Rezolūcijas priekšlikums
A apsvērums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A. tā kā ir svarīgi nodrošināt, ka visi 
produkti, ko laiž apgrozībā ES tirgū, ir 
droši, lai garantētu augstu patērētāju
aizsardzības līmeni;

A. tā kā ir svarīgi nodrošināt, ka visi 
produkti, ko laiž apgrozībā ES tirgū, ir 
droši, lai garantētu augstu aizsardzības 
līmeni cita starpā arī patērētājiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 4
Christel Schaldemose

Rezolūcijas priekšlikums
C apsvērums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C. tā kā Direktīva 2001/95/EK par 
produktu vispārēju drošību (turpmāk —
„DPVD”), kas Kopienas līmenī nosaka 
vispārējas drošuma prasības patēriņa 
precēm, ir jāpārskata un ir jānodrošina tās 
atbilstība JTR, jo īpaši Tirgus uzraudzības 
regulai;

C. tā kā Direktīva 2001/95/EK par 
produktu vispārēju drošību (turpmāk —
„DPVD”), kas Kopienas līmenī nosaka 
vispārējas drošuma prasības patēriņa 
precēm, ir jāpārskata un integrējoties ir 
jānodrošina tās atbilstība JTR, jo īpaši 
Tirgus uzraudzības regulai;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Anna Maria Corazza Bildt

Rezolūcijas priekšlikums
E apsvērums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E. tā kā tirgus uzraudzības līmenis 
dalībvalstīs ievērojami atšķiras un vairākas 
dalībvalstis nepiešķir efektīvai tirgus 
uzraudzībai nepieciešamos līdzekļus un 
terminu „produkti, kuri rada nopietnu 
risku” skaidro dažādi;

E. tā kā tirgus uzraudzības līmenis 
dalībvalstīs ievērojami atšķiras un vairākas 
dalībvalstis nepiešķir efektīvai tirgus 
uzraudzībai nepieciešamos līdzekļus un 
terminu „produkti, kuri rada nopietnu 
risku” skaidro dažādi, kas var radīt 
šķēršļus brīvai preču apritei iekšējā tirgū;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Kyriacos Triantaphyllides

Rezolūcijas priekšlikums
Ε.a apsvērums (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E.a tā kā valstu uzraudzības iestāžu 
efektivitātei ir galvenā nozīme atbilstošas 
tirgus uzraudzības sistēmas darbībā;
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Or. el

Grozījums Nr. 7
Eija-Riitta Korhola, Ashley Fox, Anna Maria Corazza Bildt

Rezolūcijas priekšlikums
E.a apsvērums (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E.a tā kā efektīvas un samērīgas tirgus 
uzraudzības trūkums ir viens no 
galvenajiem negodīgas konkurences 
iemesliem likumīgiem un atbildīgiem 
tirgus dalībniekiem, jo īpaši MVU;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Philippe Juvin, Eija-Riitta Korhola

Rezolūcijas priekšlikums
E.a apsvērums (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E.a tā kā tirgus uzraudzības līmeņa 
atšķirības starp ES dalībvalstīm var radīt 
konkurences izkropļojumus un apdraudēt 
patērētāju drošību;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Kyriacos Triantaphyllides

Rezolūcijas priekšlikums
F apsvērums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

F. tā kā sadarbība starp tirgus uzraudzības 
iestādēm un kopīgi tirgus uzraudzības 
pasākumi ir svarīgi, un tāpēc nepieciešams 
tos arī turpmāk stiprināt, kā arī piešķirt 
tiem līdzekļus;

F. tā kā sadarbība starp tirgus uzraudzības 
iestādēm un kopīgi tirgus uzraudzības 
pasākumi ir svarīgi, un tāpēc nepieciešams 
tos arī turpmāk stiprināt, kā arī piešķirt 
tiem Kopienas līdzekļus, kas stiprinās 
valstu tirgus uzraudzības iestāžu 
infrastruktūru;
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Or. el

Grozījums Nr. 10
Kyriacos Triantaphyllides

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. uzskata, ka pašreizējais tirgus 
uzraudzības tiesiskais regulējums ir 
efektīvi jāpiemēro un jāturpina saskaņot;

1. uzskata, ka pašreizējais tirgus 
uzraudzības tiesiskais regulējums ir 
efektīvi jāpiemēro un jāturpina saskaņot, 
lai izvairītos no nepilnībām izmantotajos 
tiesību aktos;

Or. el

Grozījums Nr. 11
Eija-Riitta Korhola, Ashley Fox

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. uzskata, ka pašreizējais tirgus 
uzraudzības tiesiskais regulējums ir 
efektīvi jāpiemēro un jāturpina saskaņot;

1. uzskata, ka pašreizējais tirgus 
uzraudzības tiesiskais regulējums 
nenodrošina pietiekamu saskaņotību un 
tāpēc ir jāpārskata un jāturpina saskaņot;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Konstantinos Poupakis

Rezolūcijas priekšlikums
1.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1.a aicina Komisiju aktīvāk piedalīties 
Eiropas tirgus uzraudzības iestāžu, muitas 
iestāžu un dalībvalstu kompetento iestāžu 
pasākumu saskaņošanā, lai palielinātu 
tirgus uzraudzības efektivitāti un ļautu 
nekavējoties atsaukt un izņemt no 
apgrozības Eiropas tirgū produktus, kas 
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apdraud patērētāju veselību un drošību;

Or. el

Grozījums Nr. 13
Kyriacos Triantaphyllides

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. ierosina Komisijai izveidot vienotu 
Eiropas tirgus uzraudzības regulējumu;

2. ierosina Komisijai izveidot vienotu 
Eiropas iestādi tirgus uzraudzības 
saskaņošanai;

Or. el

Grozījums Nr. 14
Jürgen Creutzmann

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. ierosina Komisijai izveidot vienotu
Eiropas tirgus uzraudzības regulējumu;

2. aicina Komisiju steidzami tās 
daudzgadu rīcības plānā par Eiropas 
tirgus uzraudzības turpmāko attīstību 
stiprināt Eiropas Savienības nozīmi 
attiecībā uz valstu tirgus uzraudzības 
iestāžu koordinēšanu;

Or. de

Grozījums Nr. 15
Christel Schaldemose

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. ierosina Komisijai izveidot vienotu 
Eiropas tirgus uzraudzības regulējumu;

2. ierosina Komisijai izveidot vienotu 
Eiropas tirgus uzraudzības regulējumu 
attiecībā uz visiem iekšējā tirgū esošajiem 
vai ES tirgū ienākošajiem produktiem;
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Or. en

Grozījums Nr. 16
Kyriacos Triantaphyllides

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. aicina dalībvalstis piešķirt atbilstošus 
finanšu līdzekļus un cilvēkresursus tirgus 
uzraudzības pasākumiem; aicina Komisiju 
izdarīt spiedienu uz dalībvalstīm, kā arī 
palīdzēt tām un iedrošināt palielināt
līdzekļus tirgus uzraudzībai; uzsver, ka 
tirgus uzraudzības sistēmu neveiksmes 
mazina iedzīvotāju ticību iekšējam tirgum;

3. aicina dalībvalstis piemērot atbilstošus 
finanšu līdzekļus un cilvēkresursus tirgus 
uzraudzības pasākumiem; aicina Komisiju 
pārbaudīt iespēju palielināt finansējumu 
tirgus uzraudzības iestādēm un izdarīt 
spiedienu uz dalībvalstīm, lai tās līdzekļus 
izmanto racionālāk; uzsver, ka dalībvalstu
tirgus uzraudzības sistēmu uzlabošana 
sniegs pievienoto vērtību visam 
vienotajam tirgum;

Or. el

Grozījums Nr. 17
Eija-Riitta Korhola

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. aicina dalībvalstis piešķirt atbilstošus 
finanšu līdzekļus un cilvēkresursus tirgus 
uzraudzības pasākumiem; aicina Komisiju 
izdarīt spiedienu uz dalībvalstīm, kā arī 
palīdzēt tām un iedrošināt palielināt 
līdzekļus tirgus uzraudzībai; uzsver, ka 
tirgus uzraudzības sistēmu neveiksmes 
mazina iedzīvotāju ticību iekšējam tirgum;

3. aicina dalībvalstis un Komisiju piešķirt 
atbilstošus finanšu līdzekļus tirgus 
uzraudzības pasākumiem; aicina 
dalībvalstis palielināt finanšu līdzekļus un 
cilvēkresursus tirgus uzraudzībai; uzsver, 
ka tirgus uzraudzības sistēmu neveiksmes 
mazina iedzīvotāju ticību iekšējam tirgum;
ierosina, lai Komisija pilnībā novērtē 
ievešanas vietas produktu ievešanai ES 
tirgū;

Or. en
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Grozījums Nr. 18
Jürgen Creutzmann

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. aicina dalībvalstis piešķirt atbilstošus 
finanšu līdzekļus un cilvēkresursus tirgus 
uzraudzības pasākumiem; aicina Komisiju 
izdarīt spiedienu uz dalībvalstīm, kā arī 
palīdzēt tām un iedrošināt palielināt 
līdzekļus tirgus uzraudzībai; uzsver, ka 
tirgus uzraudzības sistēmu neveiksmes 
mazina iedzīvotāju ticību iekšējam tirgum;

3. aicina dalībvalstis un Komisiju piešķirt 
atbilstošus finanšu līdzekļus un 
cilvēkresursus tirgus uzraudzības 
pasākumiem; aicina Komisiju izdarīt 
spiedienu uz dalībvalstīm, kā arī palīdzēt 
tām un iedrošināt palielināt līdzekļus tirgus 
uzraudzībai; aicina dalībvalstis un 
Komisiju tām dalībvalstīm, kuru 
ģeogrāfiskais vai ekonomiskais stāvoklis 
traucē vērsties pret nelegāliem 
produktiem no trešām valstīm, sniegt 
atbalstu, izmantojot Eiropas 
struktūrfondu finanšu līdzekļus; norāda, 
ka šajā saistībā īpaša nozīme jāpievērš 
iekšējā tirgus ārējo robežu, jo īpaši lielo 
jūras ostu, aizsardzībai; uzsver, ka tirgus 
uzraudzības sistēmu neveiksmes mazina 
iedzīvotāju ticību iekšējam tirgum;

Or. de

Grozījums Nr. 19
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. aicina dalībvalstis piešķirt atbilstošus
finanšu līdzekļus un cilvēkresursus tirgus 
uzraudzības pasākumiem; aicina Komisiju 
izdarīt spiedienu uz dalībvalstīm, kā arī 
palīdzēt tām un iedrošināt palielināt 
līdzekļus tirgus uzraudzībai; uzsver, ka 
tirgus uzraudzības sistēmu neveiksmes 
mazina iedzīvotāju ticību iekšējam tirgum;

3. aicina dalībvalstis piešķirt atbilstošus 
finanšu līdzekļus un cilvēkresursus tirgus 
uzraudzības pasākumiem; aicina Komisiju 
izdarīt spiedienu uz dalībvalstīm, kā arī 
palīdzēt tām un iedrošināt palielināt 
līdzekļus tirgus uzraudzībai; uzsver, ka 
tirgus uzraudzības sistēmu neveiksmes 
rada konkurences izkropļojumus, 
apdraud patērētāju drošību un mazina
iedzīvotāju ticību iekšējam tirgum;



PE454.674v01-00 10/34 AM\852080LV.doc

LV                                             Ārējais tulkojums

Or. en

Grozījums Nr. 20
Christel Schaldemose

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. aicina dalībvalstis piešķirt atbilstošus 
finanšu līdzekļus un cilvēkresursus tirgus 
uzraudzības pasākumiem; aicina Komisiju 
izdarīt spiedienu uz dalībvalstīm, kā arī 
palīdzēt tām un iedrošināt palielināt 
līdzekļus tirgus uzraudzībai; uzsver, ka 
tirgus uzraudzības sistēmu neveiksmes 
mazina iedzīvotāju ticību iekšējam tirgum;

3. aicina dalībvalstis piešķirt atbilstošus 
finanšu līdzekļus un cilvēkresursus tirgus 
uzraudzības pasākumiem; aicina Komisiju 
izdarīt spiedienu uz dalībvalstīm, kā arī 
palīdzēt tām un iedrošināt palielināt 
līdzekļus tirgus uzraudzībai; kā arī piešķirt 
līdzekļus Komisijā un saskaņot tirgus 
uzraudzības pasākumus dalībvalstu 
starpā; uzsver, ka tirgus uzraudzības 
sistēmu neveiksmes mazina iedzīvotāju 
ticību iekšējam tirgum;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Ashley Fox

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. aicina dalībvalstis piešķirt atbilstošus 
finanšu līdzekļus un cilvēkresursus tirgus 
uzraudzības pasākumiem; aicina Komisiju 
izdarīt spiedienu uz dalībvalstīm, kā arī 
palīdzēt tām un iedrošināt palielināt 
līdzekļus tirgus uzraudzībai; uzsver, ka 
tirgus uzraudzības sistēmu neveiksmes 
mazina iedzīvotāju ticību iekšējam tirgum;

3. aicina dalībvalstis un Komisiju piešķirt 
atbilstošus līdzekļus tirgus uzraudzības 
pasākumiem; aicina Komisiju izdarīt 
spiedienu uz dalībvalstīm, kā arī palīdzēt 
tām un iedrošināt palielināt atbalsta
līdzekļus un cilvēkresursus efektīvai tirgus 
uzraudzībai; uzsver, ka tirgus uzraudzības 
sistēmu neveiksmes mazina iedzīvotāju 
ticību vienotajam tirgum;

Or. en
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Grozījums Nr. 22
Eija-Riitta Korhola, Ashley Fox

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. uzsver, ka ekonomikas un finanšu krīzi 
nedrīkst izmantot kā aizbildinājumu, lai 
nepiešķirtu tirgus uzraudzībai 
nepieciešamos līdzekļus;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 23
Jürgen Creutzmann

Rezolūcijas priekšlikums
4.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4.a aicina dalībvalstis saskaņotā veidā 
ieviest preventīvas sankcijas, tostarp lielus 
naudassodus, uzņēmējiem, kas iekšējā 
tirgū tīši laiž apgrozībā bīstamus vai 
neatbilstošus produktus; ierosina, ka 
iespējami bieži publiski jāpaziņo produktu 
aizliegumi, lai nodrošinātu robežkontroļu 
un tirgus uzraudzības lielāku redzamību 
un atturētu noziedzīgos tirgus 
dalībniekus;

Or. de

Grozījums Nr. 24
Eija-Riitta Korhola

Rezolūcijas priekšlikums
4.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4.a atzīmē, ka arī TAXUD ĢD ir uzsvēris 
saskaņotas pieejas vajadzību attiecībā uz 
muitas kontroli produktu drošības jomā; 
tāpēc atzinīgi vērtē tādas dalībvalstu un 
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Komisijas projektu grupas izveidi, kas 
sagatavos pamatnostādnes muitas 
kontrolei produktu drošības jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Konstantinos Poupakis

Rezolūcijas priekšlikums
4.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4.a aicina Komisiju ar tirgus uzraudzības 
iestāžu un muitas iestāžu līdzdalību 
līdzfinansēt turpmākos kopīgās tirgus 
uzraudzības pasākumus;

Or. el

Grozījums Nr. 26
Christel Schaldemose

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. uzsver nepieciešamību dalībvalstīm 
dalīties ar labāko praksi; aicina uz kopīgu 
sadarbību, zinātības apkopošanu un 
dalīšanos ar labāko praksi starp tirgus 
uzraudzības iestādēm; atgādina par muitas 
un tirgus uzraudzības iestāžu sadarbības 
pie ārējām robežām nozīmi, lai veiktu 
attiecīgas to produktu pārbaudes, kurus 
ieved Kopienā;

5. uzsver nepieciešamību dalībvalstīm 
dalīties ar labāko praksi; aicina uz kopīgu 
sadarbību, zinātības apkopošanu un 
dalīšanos ar labāko praksi starp tirgus 
uzraudzības iestādēm; ierosina, ka 
PROSAFE varētu būt tīkls, kam uztic šo 
uzdevumu; atgādina par muitas un tirgus 
uzraudzības iestāžu sadarbības pie ārējām 
robežām nozīmi, lai veiktu attiecīgas to 
produktu pārbaudes, kurus ieved Kopienā;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Jürgen Creutzmann

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts 
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. uzsver nepieciešamību dalībvalstīm 
dalīties ar labāko praksi; aicina uz kopīgu 
sadarbību, zinātības apkopošanu un 
dalīšanos ar labāko praksi starp tirgus 
uzraudzības iestādēm; atgādina par muitas 
un tirgus uzraudzības iestāžu sadarbības 
pie ārējām robežām nozīmi, lai veiktu 
attiecīgas to produktu pārbaudes, kurus 
ieved Kopienā;

5. uzsver nepieciešamību dalībvalstīm 
dalīties ar labāko praksi; aicina uz kopīgu 
sadarbību, zinātības apkopošanu un 
dalīšanos ar labāko praksi starp tirgus 
uzraudzības iestādēm; šajā nolūkā 
ierosina pārredzamu procedūru valstu 
tirgus uzraudzības sistēmu „savstarpējai 
novērtēšanai”, kurā uz valstu ziņojumiem 
Eiropas līmenī attiecina salīdzinošas 
pārskatīšanas procedūru un konsultē 
interesentu grupas; atgādina par muitas un 
tirgus uzraudzības iestāžu sadarbības pie 
ārējām robežām nozīmi, lai veiktu 
attiecīgas to produktu pārbaudes, kurus 
ieved Kopienā;

Or. de

Grozījums Nr. 28
Barbara Weiler

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. uzsver nepieciešamību dalībvalstīm 
dalīties ar labāko praksi; aicina uz kopīgu 
sadarbību, zinātības apkopošanu un 
dalīšanos ar labāko praksi starp tirgus 
uzraudzības iestādēm; atgādina par muitas 
un tirgus uzraudzības iestāžu sadarbības 
pie ārējām robežām nozīmi, lai veiktu 
attiecīgas to produktu pārbaudes, kurus 
ieved Kopienā;

5. uzsver nepieciešamību dalībvalstīm 
dalīties ar labāko praksi; aicina uz kopīgu 
sadarbību un saskaņošanu, zinātības 
apkopošanu un dalīšanos ar labāko praksi 
starp tirgus uzraudzības iestādēm; atgādina 
par muitas un tirgus uzraudzības iestāžu 
sadarbības pie ārējām robežām nozīmi, lai 
veiktu attiecīgas to produktu pārbaudes, 
kurus ieved Kopienā;

Or. de

Grozījums Nr. 29
Eija-Riitta Korhola, Anna Maria Corazza Bildt

Rezolūcijas priekšlikums
5.a punkts (jauns) 
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5.a aicina ES dalībvalstis sniegt iegūtās 
ziņas un pētījumus par produktu drošību 
pārējām dalībvalstīm. Jāietver attiecīgo 
produktu atsauces numuri, lai atvieglotu 
produktu identifikāciju citām iestādēm, 
kas varētu gūt labumu no pētījumos 
sniegtās informācijas skaidrojuma un 
izmantošanas; aicina dalībvalstis atļaut 
savām kompetentajām iestādēm veikt 
tirgus uzraudzības pasākumus, 
pamatojoties uz pārbaudes rezultātiem vai 
pētījumiem, ko sniegušas pārējās 
dalībvalstis, lai izvairītos no darbu 
dubultošanas;

Or. en

Grozījums Nr. 30
Jürgen Creutzmann

Rezolūcijas priekšlikums
5.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5.a atzīst PROSAFE nozīmīgo 
ieguldījumu kopīgo tirgus uzraudzības 
pasākumu saskaņošanā un labākās 
prakses apmaiņā; tomēr iesaka apsvērt, 
ka PROSAFE veiktā saskaņošana ir 
ierobežota ar nepietiekamiem līdzekļiem 
un tīkla neformālo struktūru; tāpēc 
ierosina izveidot specializētu un 
neatkarīgu ES aģentūru, kas ciešā 
sadarbībā ar PROSAFE paralēli 
operatīvajai saskaņošanai starp 
dalībvalstu tirgus uzraudzības un muitas 
iestādēm varētu veikt papildu uzdevumus, 
piemēram, uzraudzīt kopīgo operatīvo 
standartu īstenošanu un atbalstīt 
dalībvalstis tirgus uzraudzības un muitas 
ierēdņu izglītošanā;

Or. de
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Grozījums Nr. 31
Ashley Fox

Rezolūcijas priekšlikums
5.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5.a aicina dalībvalstis apmainīties ar 
labāko praksi un ļaut savām 
kompetentajām iestādēm veikt tirgus 
uzraudzības pasākumus, pamatojoties uz 
pārbaudes rezultātiem vai pētījumiem, ko 
sniegušas pārējās dalībvalstis, lai 
izvairītos no darbu dubultošanas, 
uzlabotu saskaņu un nodrošinātu vienotā 
tirgus labāku saskaņošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 32
Eija-Riitta Korhola, Ashley Fox, Anna Maria Corazza Bildt

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. mudina Komisiju izveidot publisku 
patēriņa preču drošuma informācijas datu 
bāzi, tostarp platformu sūdzībām, kas 
palielinās informētību par bīstamiem 
produktiem visā iekšējā tirgū; aicina 
izveidot nelaimes gadījumu statistikas 
sistēmu, kur publicēs obligātās gada 
atskaites, kuras koordinē un finansē 
Eiropas Komisija, un kur dalībvalstis 
ziņos par produktiem, kas ir izraisījuši
nelaimes gadījumus to teritorijā;

7. mudina Komisiju izveidot publisku 
patēriņa preču drošuma informācijas datu 
bāzi, kam par pamatu varētu kalpot RAM 
23. panta datu bāze, tostarp platformu 
sūdzībām, kas palielinās informētību par 
bīstamiem produktiem visā iekšējā tirgū; 
uzstāj, ka rūpīga uzmanība jāpievērš 
noteikumu definēšanai par datu bāzes 
izmantošanu un galveno definīciju 
izstrādei, lai novērstu negatīvus 
blakusefektus; aicina visas dalībvalstis 
pievienoties Ievainojumu datubāzei 
(IDB), lai informāciju par nelaimes 
gadījumiem saistībā ar veselību varētu 
labāk saskaņot ES līmenī; aicina 
dalībvalstis nodrošināt, ka patērētājiem ir 
dota iespēja iesniegt valstu iestādēm 
sūdzības par bīstamiem produktiem un ka 
sūdzības tiek izskatītas efektīvi un 
profesionāli;
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Or. en

Grozījums Nr. 33
Jürgen Creutzmann

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. mudina Komisiju izveidot publisku 
patēriņa preču drošuma informācijas datu 
bāzi, tostarp platformu sūdzībām, kas 
palielinās informētību par bīstamiem 
produktiem visā iekšējā tirgū; aicina 
izveidot nelaimes gadījumu statistikas 
sistēmu, kur publicēs obligātās gada 
atskaites, kuras koordinē un finansē 
Eiropas Komisija, un kur dalībvalstis 
ziņos par produktiem, kas ir izraisījuši 
nelaimes gadījumus to teritorijā;

7. mudina Komisiju steidzami uzlabot un 
popularizēt tirgus uzraudzības 
informācijas apmaiņas sistēmas (ICSMS)
datu bāzi, kas patērētājiem un iestādēm 
sniedz informāciju par bīstamiem 
produktiem iekšējā tirgū un dod iespēju 
patērētājiem elektroniski paziņot 
kompetentajai iestādei par bīstamiem 
produktiem; aicina tās dalībvalstis, kas vēl 
neizmanto ICSMS, steidzami piedalīties 
šajā svarīgajā projektā; aicina 
dalībvalstis, Komisijai koordinējot, 
uzlabot „ES Ievainojumu datubāzes” 
piemērošanas jomu, uzticamību un 
nozīmi, reprezentatīvai slimnīcu grupai no 
dalībvalstīm brīvprātīgi ziņojot par 
nelaimes gadījumiem, kas notiek saistībā 
ar konkrētiem produktiem;

Or. de

Grozījums Nr. 34
Christel Schaldemose

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. mudina Komisiju izveidot publisku 
patēriņa preču drošuma informācijas datu 
bāzi, tostarp platformu sūdzībām, kas 
palielinās informētību par bīstamiem 
produktiem visā iekšējā tirgū; aicina 
izveidot nelaimes gadījumu statistikas 
sistēmu, kur publicēs obligātās gada 
atskaites, kuras koordinē un finansē 
Eiropas Komisija, un kur dalībvalstis ziņos 

7. mudina Komisiju izveidot publisku 
patēriņa preču drošuma informācijas datu 
bāzi, tostarp platformu sūdzībām, kas 
palielinās informētību par bīstamiem 
produktiem visā iekšējā tirgū; aicina 
izveidot nelaimes gadījumu statistikas 
sistēmu, kur publicēs obligātās gada 
atskaites; uzskata, ka šī datu bāze varētu 
būt izstrādes procesā esošā ievainojumu 
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par produktiem, kas ir izraisījuši nelaimes 
gadījumus to teritorijā;

datubāze; uzskata, ka šai datu bāzei 
vajadzīgs juridiskais pamats un ka tā būs 
datu bāze, kurā dalībvalstīm būs obligāti 
jāsniedz ziņas, ko koordinē un finansē 
Eiropas Komisija un kur dalībvalstis ziņos 
par produktiem, kas ir izraisījuši nelaimes 
gadījumus to teritorijā;

Or. en

Grozījums Nr. 35
Jürgen Creutzmann

Rezolūcijas priekšlikums
7.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.a aicina Komisiju padziļināt 
starptautisko sadarbību Starptautiskās 
patēriņa produktu veselības un drošuma 
grupas jomā, lai apmainītos ar labāko 
praksi un kopīgi novērstu tādu bīstamu 
produktu izgatavošanu trešās valstīs, kas 
paredzēti eksportam uz Eiropas iekšējo 
tirgu;

Or. de

Grozījums Nr. 36
Eija-Riitta Korhola

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. atbalsta DPVD pārskatīšanu un aicina 
saskaņot DPVD definīcijas ar Tirgus 
uzraudzības regulu attiecībā uz 
definīcijām, kā arī attiecībā uz uzņēmēju 
pienākumiem;

8. atbalsta DPVD un vienlaikus JTR 
pārskatīšanu, apvienojot tos vienā Tirgus 
uzraudzības regulā attiecībā uz visiem 
produktiem, pamatojoties uz 
Regulu 765/2008; uzskata, ka šāda 
pārskatīšana jāveic, lai sasniegtu augstu 
produktu drošības un tirgus uzraudzības 
līmeni;
uzskata, ka vienotas regulas ieviešana ir 
vienīgais veids, kā panākt vienu vienotu 
sistēmu attiecībā uz visiem produktiem; 
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aicina Komisiju ietvert šajā pārskatīšanā 
DPVD noteikumus, kas ir vairāk 
izstrādāti nekā JTR, piemēram, prasība
sniegt informāciju patērētājiem vai 
uzturēt sūdzību reģistru;

Or. en

Grozījums Nr. 37
Jürgen Creutzmann

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. atbalsta DPVD pārskatīšanu un aicina 
saskaņot DPVD definīcijas ar Tirgus 
uzraudzības regulu attiecībā uz definīcijām, 
kā arī attiecībā uz uzņēmēju 
pienākumiem;

8. atbalsta DPVD pārskatīšanu un aicina 
saskaņot DPVD definīcijas ar Tirgus 
uzraudzības regulu attiecībā uz 
definīcijām;

Or. de

Grozījums Nr. 38
Christel Schaldemose

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. atbalsta DPVD pārskatīšanu un aicina 
saskaņot DPVD definīcijas ar Tirgus 
uzraudzības regulu attiecībā uz definīcijām, 
kā arī attiecībā uz uzņēmēju pienākumiem;

8. atbalsta DPVD pārskatīšanu un aicina 
saskaņot DPVD definīcijas ar Tirgus 
uzraudzības regulu attiecībā uz definīcijām, 
kā arī attiecībā uz uzņēmēju pienākumiem, 
kā definēts Lēmumā 768/2008;

Or. en

Grozījums Nr. 39
Jürgen Creutzmann

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts 
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. aicina saskaņot izsekojamības prasības, 
kas noteiktas DPVD un JTR, lai 
nodrošinātu saskanīgu izsekojamības 
sistēmu;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 40
Eija-Riitta Korhola

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. aicina saskaņot izsekojamības prasības, 
kas noteiktas DPVD un JTR, lai 
nodrošinātu saskanīgu izsekojamības 
sistēmu;

9. aicina saskaņot izsekojamības prasības, 
kas noteiktas DPVD un JTR, lai 
nodrošinātu saskanīgu izsekojamības 
sistēmu, izvairoties no jaunas birokrātijas 
radīšanas;

Or. en

Grozījums Nr. 41
Jürgen Creutzmann

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. uzsver produktu, kuri rada nopietnu 
risku, vienotas definīcijas un novērtējuma 
dalībvalstīs nozīmi saistībā ar drošuma 
līmeņa visā Eiropas Savienībā un 
izsekojamības sistēmas vienādošanu;

10. uzsver produktu, kuri rada nopietnu 
risku, vienotas definīcijas un novērtējuma 
dalībvalstīs nozīmi saistībā ar Savienības
drošuma līmeņa vienādošanu;

Or. de

Grozījums Nr. 42
Eija-Riitta Korhola, Ashley Fox

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts 
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. uzstāj, ka pašreizējā DPVD 
pārskatīšanā un nozares tiesību aktos par 
saskaņotiem produktiem jāietver jēdziena 
„bērna uzmanību piesaistošs produkts” 
vienota definīcija; atzinīgi vērtē ad-hoc 
darba grupas darbu bērna uzmanību 
piesaistošu ierīču jomā; aicina panākt 
lielāku pārskatāmību šajā procesā un 
vēlās saņemt vēl vairāk informācijas par 
līdz šim gūtajiem panākumiem;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 43
Kyriacos Triantaphyllides

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. uzstāj, ka pašreizējā DPVD 
pārskatīšanā un nozares tiesību aktos par 
saskaņotiem produktiem jāietver jēdziena 
„bērna uzmanību piesaistošs produkts” 
vienota definīcija; atzinīgi vērtē ad-hoc 
darba grupas darbu bērna uzmanību 
piesaistošu ierīču jomā; aicina panākt 
lielāku pārskatāmību šajā procesā un vēlās 
saņemt vēl vairāk informācijas par līdz šim 
gūtajiem panākumiem;

12. uzstāj, ka jēdziena „bērna uzmanību 
piesaistošs produkts” vienota definīcija ir 
svarīga, lai panāktu patērētāju vismazāk 
aizsargātās grupas integrētu aizsardzību, 
un tāpēc tā ir jāiekļauj pašreizējā DPVD 
pārskatīšanā un nozares tiesību aktos par 
saskaņotiem produktiem; atzinīgi vērtē ad-
hoc darba grupas darbu bērna uzmanību 
piesaistošu ierīču jomā; aicina panākt 
lielāku pārskatāmību šajā procesā un vēlās 
saņemt vēl vairāk informācijas par līdz šim 
gūtajiem panākumiem;

Or. el

Grozījums Nr. 44
Jürgen Creutzmann

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. uzstāj, ka pašreizējā DPVD 12. aicina Komisiju pārbaudīt, ciktāl
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pārskatīšanā un nozares tiesību aktos par 
saskaņotiem produktiem jāietver jēdziena 
„bērna uzmanību piesaistošs produkts” 
vienota definīcija; atzinīgi vērtē ad-hoc 
darba grupas darbu bērna uzmanību 
piesaistošu ierīču jomā; aicina panākt 
lielāku pārskatāmību šajā procesā un vēlās 
saņemt vēl vairāk informācijas par līdz šim 
gūtajiem panākumiem;

pašreizējā DPVD pārskatīšanā varētu 
ietvert jēdziena „bērna uzmanību 
piesaistošs produkts” definīciju, lai 
palīdzētu ražotājiem veikt savu riska 
novērtēšanu; uzsver, ka šāda definīcija 
nedrīkst kalpot par pamatu tam, lai 
produktus izņemtu no apgrozības; atzinīgi 
vērtē ad-hoc darba grupas darbu bērna 
uzmanību piesaistošu ierīču jomā; aicina 
panākt lielāku pārskatāmību šajā procesā 
un vēlās saņemt vēl vairāk informācijas par 
līdz šim gūtajiem panākumiem;

Or. de

Grozījums Nr. 45
Christel Schaldemose

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. uzstāj, ka pašreizējā DPVD 
pārskatīšanā un nozares tiesību aktos par 
saskaņotiem produktiem jāietver jēdziena
„bērna uzmanību piesaistošs produkts” 
vienota definīcija; atzinīgi vērtē ad-hoc 
darba grupas darbu bērna uzmanību 
piesaistošu ierīču jomā; aicina panākt 
lielāku pārskatāmību šajā procesā un vēlās 
saņemt vēl vairāk informācijas par līdz šim 
gūtajiem panākumiem;

12. uzstāj, ka pašreizējā DPVD 
pārskatīšanā un nozares tiesību aktos par 
saskaņotiem produktiem jāietver vienota
tirgus uzraudzības pieeja attiecībā uz 
„bērna uzmanību piesaistošiem 
produktiem”; atzinīgi vērtē PROSAFE 
darbu „Kopīgās rīcības bērna uzmanību
piesaistoša dizaina jomā” attiecībā uz 
elektroprecēm; aicina Komisiju turpināt šo 
darbu un paplašināt piemērošanas jomu, 
ietverot arī produktus, kas nav 
elektropreces; aicina panākt lielāku 
pārskatāmību šajā procesā un vēlās saņemt 
vēl vairāk informācijas par līdz šim 
gūtajiem panākumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 46
Constance Le Grip

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts 
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. aicina vienkāršot Eiropas tiesību aktus 
produktu drošuma jomā un mudina iekļaut 
pārskatītajā priekšlikumā noteikumus par 
pārtiku atdarinošiem produktiem;

14. aicina vienkāršot Eiropas tiesību aktus 
produktu drošuma jomā, jo īpaši attiecībā 
uz Komisijas mērķiem par „labāku 
likumdošanas procesu” un principu 
„vispirms domāt par mazākajiem” , kā 
norādīts paziņojumā „Ceļā uz aktu par 
vienoto tirgu”, un mudina iekļaut 
pārskatītajā priekšlikumā noteikumus par 
pārtiku atdarinošiem produktiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 47
Eija-Riitta Korhola, Ashley Fox

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. aicina Komisiju ietvert pienākumu 
ražotājiem veikt riska analīzi produktu 
izstrādes stadijā; mudina iekļaut atklātos 
riskus, ja tādi ir, produkta dokumentos, 
kad tas tiek tirgots;

16. aicina Komisiju ietvert pienākumu 
ražotājiem veikt riska analīzi produktu 
izstrādes stadijā; mudina dokumentēt
atklātos riskus, ja tādi ir, un darīt tos 
pieejamus valstu iestādēm;

Or. en

Grozījums Nr. 48
Jürgen Creutzmann

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. aicina Komisiju ietvert pienākumu 
ražotājiem veikt riska analīzi produktu 
izstrādes stadijā; mudina iekļaut atklātos 
riskus, ja tādi ir, produkta dokumentos, 
kad tas tiek tirgots;

16. aicina Komisiju ietvert pienākumu 
ražotājiem veikt produktam atbilstošu
riska analīzi produktu izstrādes stadijā; 
mudina atklātos riskus, ja tādi ir, 
dokumentēt un pēc pieprasījuma paziņot 
iestādēm;

Or. de
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Grozījums Nr. 49
Jürgen Creutzmann

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. pauž bažas par ārkārtēju pasākumu 
pagaidu raksturu, jo tas rada tiesisko 
nenoteiktību; uzsver nepieciešamību radīt 
efektīvāku tiesisko regulējumu, kas dotu 
iespēju ātri iejaukties un nodrošināt 
ilgtermiņa risinājumus, nedeleģējot 
politiskus lēmumus standartizācijas 
iestādēm; DPVD jāļauj izstrādāt īpašus 
produkta noteikumus, neierobežojot tos ne 
satura, ne piemērošanas termiņa ziņā;

17. uzsver nepieciešamību radīt efektīvāku 
tiesisko regulējumu, kas dotu iespēju ātri 
iejaukties un nodrošināt ilgtermiņa 
risinājumus, nedeleģējot politiskus 
lēmumus standartizācijas iestādēm vai 
Komisijai; DPVD jāļauj izstrādāt īpašus 
produkta noteikumus, neierobežojot tos ne 
satura, ne piemērošanas termiņa ziņā;

Or. de

Grozījums Nr. 50
Eija-Riitta Korhola

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. pauž bažas par ārkārtēju pasākumu 
pagaidu raksturu, jo tas rada tiesisko 
nenoteiktību; uzsver nepieciešamību radīt 
efektīvāku tiesisko regulējumu, kas dotu 
iespēju ātri iejaukties un nodrošināt 
ilgtermiņa risinājumus, nedeleģējot 
politiskus lēmumus standartizācijas 
iestādēm; DPVD jāļauj izstrādāt īpašus 
produkta noteikumus, neierobežojot tos ne 
satura, ne piemērošanas termiņa ziņā;

17. uzsver nepieciešamību radīt efektīvāku 
tiesisko regulējumu, kas dotu iespēju ātri 
iejaukties un nodrošināt ilgtermiņa 
risinājumus, nedeleģējot politiskus 
lēmumus standartizācijas iestādēm vai 
Komisijai bez skaidra būtisku politisko 
prasību kopuma, kā tas ir saskaņoto 
tiesību aktu gadījumā;

Or. en

Grozījums Nr. 51
Christel Schaldemose

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts 
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. uzsver, ka produkti, kuri rada nopietnu 
risku, ir pēc iespējas drīzāk pilnīgi jāizņem 
vai jāatsauc no tirgus un ka ir jānodrošina 
izsekojamība visā piegādes ķēdē;

18. uzsver, ka produkti, kuri rada nopietnu 
risku, ir pēc iespējas drīzāk pilnīgi jāizņem 
vai jāatsauc no tirgus un ka ir jānodrošina 
izsekojamība visā piegādes ķēdē, kas 
saistās ar pietiekamu resursu piešķiršanu 
tirgus uzraudzības iestādēm;

Or. en

Grozījums Nr. 52
Eija-Riitta Korhola, Ashley Fox

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts – ievaddaļa 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. uzstāj, ka efektīvi jāpiemēro jau esošās 
identifikācijas procedūras; mudina 
Komisiju veikt jauno tehnoloģiju 
izmantošanas novērtējumus, piemēram, 
radiofrekvenču identifikācijas (RFID), 
tehnoloģijas tagu un nanoiespiestu viedo 
iepakojumu novērtējumus, tomēr uzskata, 
ka šo tehnoloģiju izmantošana nedrīkst 
apdraudēt patērētāja privāto dzīvi, drošību 
un drošumu;

19. uzstāj, ka efektīvi jāpiemēro jau esošās 
identifikācijas procedūras; mudina 
Komisiju veikt jauno tehnoloģiju 
izmantošanas novērtējumus, piemēram, 
radiofrekvenču identifikācijas (RFID), 
tehnoloģijas tagu un nanoiespiestu viedo 
iepakojumu novērtējumus, ņemot vērā, ka 
šo tehnoloģiju izmantošanai jābūt 
samērīgai un tā nedrīkst apdraudēt 
patērētāja privāto dzīvi, drošību un 
drošumu;

Or. en

Grozījums Nr. 53
Christel Schaldemose

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. uzstāj, ka efektīvi jāpiemēro jau esošās 
identifikācijas procedūras; mudina 
Komisiju veikt jauno tehnoloģiju 
izmantošanas novērtējumus, piemēram, 
radiofrekvenču identifikācijas (RFID), 
tehnoloģijas tagu un nanoiespiestu viedo 

19. uzstāj, ka efektīvi jāpiemēro jau esošās 
identifikācijas procedūras; mudina 
Komisiju veikt jauno tehnoloģiju 
izmantošanas novērtējumus, tomēr uzskata, 
ka jauno tehnoloģiju izmantošana nedrīkst 
apdraudēt patērētāja privāto dzīvi, drošību 
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iepakojumu novērtējumus, tomēr uzskata, 
ka šo tehnoloģiju izmantošana nedrīkst 
apdraudēt patērētāja privāto dzīvi, drošību 
un drošumu;

un drošumu

Or. en

Grozījums Nr. 54
Eija-Riitta Korhola, Ashley Fox

Rezolūcijas priekšlikums
19.a punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19.a tomēr uzsver, ka viens tehniskais 
risinājums nebūtu jānosaka kā oficiālā 
izsekojamības sistēma/metode ES tirgū, 
un aicina ievērot vispārējo 
proporcionalitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 55
Konstantinos Poupakis

Rezolūcijas priekšlikums
20.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20.a uzsver nepieciešamību uzlabot un arī 
turpmāk stiprināt RAPEX informācijas 
apmaiņu par bīstamiem produktiem no 
trešām valstīm (Ķīnas, Indijas), kā arī 
novērtēt tās jaunākos pētījumus;

Or. el

Grozījums Nr. 56
Eija-Riitta Korhola, Ashley Fox

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. aicina Komisiju nodrošināt produktu 21. aicina Komisiju uzlabot informētību 
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drošuma speciālistiem, patērētāju 
organizācijām un valstu iestādēm piekļuvi 
visai attiecīgajai informācijai;

par RAPEX un ES atsaukšanas sistēmām 
ārpus ES, kā arī nodrošināt produktu 
drošuma speciālistiem, tirdzniecības un
patērētāju organizācijām un valstu 
iestādēm piekļuvi visai attiecīgajai 
informācijai, ievērojot komerciālo datu 
konfidencialitāti un nodrošinot, ka 
vienīgie informācijas avoti ir valstu 
iestādes;

Or. en

Grozījums Nr. 57
Philippe Juvin

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. aicina Komisiju nodrošināt produktu 
drošuma speciālistiem, patērētāju 
organizācijām un valstu iestādēm piekļuvi 
visai attiecīgajai informācijai;

21. aicina Komisiju nodrošināt produktu 
drošuma speciālistiem, patērētāju 
organizācijām un valstu iestādēm piekļuvi 
visai attiecīgajai informācijai un veicināt 
šādu piekļuvi, īstenojot informācijas 
kampaņas;

Or. en

Grozījums Nr. 58
Jürgen Creutzmann

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. aicina Komisiju nodrošināt produktu 
drošuma speciālistiem, patērētāju 
organizācijām un valstu iestādēm piekļuvi 
visai attiecīgajai informācijai;

21. aicina Komisiju nodrošināt produktu 
drošuma speciālistiem, uzņēmumu 
apvienībām, patērētāju organizācijām un 
valstu iestādēm piekļuvi visai attiecīgajai, 
nekonfidenciālajai informācijai;

Or. de



AM\852080LV.doc 27/34 PE454.674v01-00

                                             Ārējais tulkojums LV

Grozījums Nr. 59
Constance Le Grip

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. aicina Komisiju nodrošināt produktu 
drošuma speciālistiem, patērētāju 
organizācijām un valstu iestādēm piekļuvi 
visai attiecīgajai informācijai;

21. aicina Komisiju nodrošināt ražotājiem,
produktu drošuma speciālistiem, patērētāju 
organizācijām un valstu iestādēm piekļuvi 
visai attiecīgajai informācijai;

Or. fr

Grozījums Nr. 60
Christel Schaldemose

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. aicina Komisiju nodrošināt produktu 
drošuma speciālistiem, patērētāju 
organizācijām un valstu iestādēm piekļuvi 
visai attiecīgajai informācijai;

21. aicina Komisiju nodrošināt produktu 
drošuma speciālistiem, patērētāju 
organizācijām un valstu iestādēm piekļuvi 
visai attiecīgajai informācijai, nodrošinot 
nepieciešamo konfidencialitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 61
Constance Le Grip

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. atzinīgi vērtē jaunās RAPEX vadlīnijas, 
kas dod ieguldījumu RAPEX darbības 
uzlabošanā; aicina Komisiju saskaņot 
jauno riska novērtēšanas metodi ar 
metodēm, kuras izmanto saskaņotajām 
patēriņa precēm, lai palīdzētu tirgus 
uzraudzības iestāžu darbā;

22. atzinīgi vērtē jaunās RAPEX vadlīnijas, 
kas dod ieguldījumu RAPEX darbības 
uzlabošanā; aicina Komisiju saskaņot 
jauno riska novērtēšanas metodi ar 
metodēm, kuras izmanto saskaņotajām 
patēriņa precēm, lai palīdzētu tirgus 
uzraudzības iestāžu darbā, kā arī 
nodrošināt tās rezultātu publisku 
pieejamību;
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Or. fr

Grozījums Nr. 62
Christel Schaldemose

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. atzinīgi vērtē jaunās RAPEX vadlīnijas, 
kas dod ieguldījumu RAPEX darbības 
uzlabošanā; aicina Komisiju saskaņot 
jauno riska novērtēšanas metodi ar 
metodēm, kuras izmanto saskaņotajām 
patēriņa precēm, lai palīdzētu tirgus 
uzraudzības iestāžu darbā;

22. atzinīgi vērtē jaunās RAPEX vadlīnijas, 
kas dod ieguldījumu RAPEX darbības 
uzlabošanā; aicina Komisiju saskaņot 
jauno riska novērtēšanas metodi ar 
metodēm, kuras izmanto saskaņotajām 
precēm, lai palīdzētu tirgus uzraudzības 
iestāžu darbā;

Or. en

Grozījums Nr. 63
Jürgen Creutzmann

Rezolūcijas priekšlikums
22.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22.a aicina Komisiju ieviest skaidrību par 
produktu klasifikāciju „nopietna riska 
klasē” attiecībā uz RAPEX ziņojumiem;

Or. de

Grozījums Nr. 64
Christel Schaldemose

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. pauž īpašas bažas par to, ka ar katru 
gadu pieaug RAPEX paziņojumu skaits, 
kuri attiecas uz Ķīnas izcelsmes 
produktiem un kuri veido vairāk nekā pusi 
no visiem RAPEX paziņojumiem, un 20 % 
gadījumu izrādās, ka nav iespējams noteikt 

23. pauž īpašas bažas par to, ka ar katru 
gadu pieaug RAPEX paziņojumu skaits, 
kuri attiecas uz Ķīnas izcelsmes 
produktiem un kuri veido vairāk nekā pusi 
no visiem RAPEX paziņojumiem, un 20 % 
gadījumu izrādās, ka nav iespējams noteikt 
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šo produktu ražotājus; tāpēc aicina 
pastiprināt centienus starptautiskā līmenī 
un atzinīgi vērtē Eiropas Savienības, Ķīnas 
un ASV sadarbību produktu izsekojamības 
stratēģiju jomā; atzinīgi vērtē jebkuru 
atbalstu, apmācības un seminārus, ko 
organizē ES vai Ķīnas iestādes, lai 
uzlabotu produktu drošumu;

šo produktu ražotājus; tāpēc aicina 
pastiprināt centienus starptautiskā līmenī 
un atzinīgi vērtē Eiropas Savienības, Ķīnas 
un ASV sadarbību produktu izsekojamības 
stratēģiju jomā; atzinīgi vērtē jebkuru 
atbalstu, apmācības un seminārus, ko 
organizē ES vai Ķīnas iestādes, lai 
uzlabotu produktu drošumu; uzsver, ka šo 
problēmu risināšanai vajadzīgas 
daudzgadu programmas;

Or. en

Grozījums Nr. 65
Christel Schaldemose

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26. aicina Komisiju un dalībvalstu iestādes 
nodrošināt pienācīgu ierēdņu apmācību, lai 
viņi varētu turpmāk atklāt produktus, kas 
rada risku; mudina uz labāku sadarbību 
starp muitas un tirgus uzraudzības iestādēm 
pirms produktu laišanas tirgū;

26. aicina Komisiju un dalībvalstu iestādes 
nodrošināt pienācīgu ierēdņu apmācību, lai 
viņi varētu turpmāk atklāt produktus, kas 
rada risku; mudina uz labāku sadarbību 
starp muitas un tirgus uzraudzības iestādēm 
pirms produktu laišanas tirgū, kas saistās 
arī ar daudzgadu programmu 
nepieciešamību;

Or. en

Grozījums Nr. 66
Philippe Juvin, Eija-Riitta Korhola, Constance Le Grip

Rezolūcijas priekšlikums
26.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26.a aicina Komisiju un valstu 
kompetentās iestādes turpināt patērētāju 
informēšanas kampaņu izstrādi, lai 
informētu viņus par risku iegādāties 
viltotus produktus tiešsaistē;

Or. en
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Grozījums Nr. 67
Kyriacos Triantaphyllides

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. uzsver vajadzību tirgus uzraudzības 
iestādēm pilnībā piedalīties standartu 
izstrādes procesā, jo tas ir piemērots 
līdzeklis, lai nodrošinātu, ka brīvprātīga 
standartu piemērošana palielina 
patērētāju drošību;

svītrots

Or. el

Grozījums Nr. 68
Jürgen Creutzmann

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. uzsver vajadzību tirgus uzraudzības 
iestādēm pilnībā piedalīties standartu 
izstrādes procesā, jo tas ir piemērots 
līdzeklis, lai nodrošinātu, ka brīvprātīga 
standartu piemērošana palielina patērētāju 
drošību;

27. uzsver vajadzību tirgus uzraudzības 
iestādēm sistemātiski piedalīties ar drošību 
saistīto standartu izstrādes procesā, jo tas ir 
piemērots līdzeklis, lai iekļautu savas 
zināšanas standartizācijas procesā, kā arī 
veidotu labāku izpratni par standartiem 
un tādējādi nodrošinātu, ka brīvprātīga 
standartu piemērošana palielina patērētāju 
drošību;

Or. de

Grozījums Nr. 69
Eija-Riitta Korhola

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. uzsver vajadzību tirgus uzraudzības 
iestādēm pilnībā piedalīties standartu 
izstrādes procesā, jo tas ir piemērots 

27. uzsver vajadzību tirgus uzraudzības 
iestādēm pilnībā piedalīties standartu 
izstrādes procesā, jo tas ir piemērots 
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līdzeklis, lai nodrošinātu, ka brīvprātīga 
standartu piemērošana palielina patērētāju 
drošību;

līdzeklis, lai nodrošinātu, ka brīvprātīga 
standartu piemērošana veicina patērētāju 
drošības un veselības uzlabošanos, kā arī 
juridisko noteiktību, ļaujot dalībvalstu 
iestādēm pareizi interpretēt un piemērot 
Eiropas standartus;

Or. en

Grozījums Nr. 70
Jürgen Creutzmann

Rezolūcijas priekšlikums
28. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

28. mudina uzlabot patlaban spēkā esošās 
procedūras Eiropas standartu 
izveidošanai tā, lai garantētu savlaicīgu 
un efektīvu reakciju uz jauniem vai 
nākotnes riskiem; uzsver, ka Eiropas 
Parlamentam tomēr jāpārbauda jaunās 
vai grozītās procedūras; uzsver, ka 
Eiropas Parlamentam arī jābūt tiesīgam 
pārbaudīt starptautisku, ārpus Eiropas 
pieņemtu un citu standartu 
pārņemšanas/piemērošanas procedūras;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 71
Eija-Riitta Korhola

Rezolūcijas priekšlikums
28. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

28. mudina uzlabot patlaban spēkā esošās 
procedūras Eiropas standartu izveidošanai 
tā, lai garantētu savlaicīgu un efektīvu 
reakciju uz jauniem vai nākotnes riskiem; 
uzsver, ka Eiropas Parlamentam tomēr 
jāpārbauda jaunās vai grozītās procedūras; 
uzsver, ka Eiropas Parlamentam arī jābūt 
tiesīgam pārbaudīt starptautisku, ārpus 
Eiropas pieņemtu un citu standartu 

28. mudina uzlabot patlaban spēkā esošās 
Komisijas procedūras Eiropas standartu 
izstrādes pilnvaru izveidošanai tā, lai 
garantētu savlaicīgu un efektīvu reakciju uz 
jauniem vai nākotnes riskiem; uzsver, ka 
Eiropas Parlamentam tomēr jāpārbauda 
jaunās vai grozītās procedūras; uzsver, ka 
Eiropas Parlamentam arī jābūt tiesīgam 
pārbaudīt starptautisku, ārpus Eiropas 
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pārņemšanas/piemērošanas procedūras; pieņemtu un citu standartu 
pārņemšanas/piemērošanas procedūras;

Or. en

Grozījums Nr. 72
Eija-Riitta Korhola

Rezolūcijas priekšlikums
28.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

28.a aicina Eiropas standartizācijas 
organizācijas un Komisiju pārbaudīt visas 
iespējamās sistēmas, ar ko var paātrināt 
standartu izstrādes procesu, nodrošinot 
visu attiecīgo ieinteresēto personu pareizu 
iesaistīšanos, piemēram, operatīvās 
procedūras ieviešanu vai iespēju 
Komisijai publicēt spēkā esošo Eiropas vai 
ISO standartu atsauces, kas izstrādāti bez 
Komisijas pilnvarojuma, ja uzskatāms, ka 
šādi standarti nodrošina augstu patērētāju 
aizsardzības līmeni vai vēršas pret īpašu 
risku kā pagaidu pasākums, līdz ir 
pieejams pastāvīgs risinājums;

Or. en

Grozījums Nr. 73
Christel Schaldemose

Rezolūcijas priekšlikums
29. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29. aicina ierobežot standartizāciju, lai ar 
to tiktu nodrošināti tikai tehniskie līdzekļi, 
ar kuriem sasniedz vai novērtē atbilstību 
politiskam lēmumam. Politiski jautājumi, 
kuriem ir tieša ietekme uz patērētāju 
labklājības aizsardzību, jārisina politiskā 
līmenī, nedeleģējot tos standartizācijas 
iestādēm;

29. aicina ierobežot standartizāciju, lai ar 
to tiktu nodrošināti tikai tehniskie līdzekļi, 
ar kuriem sasniedz vai novērtē atbilstību 
politiskam lēmumam. Politiski jautājumi, 
kuriem ir tieša ietekme uz 
patērētāju/lietotāju labklājības aizsardzību, 
jārisina politiskā līmenī, nedeleģējot tos 
standartizācijas iestādēm;

Or. en
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Grozījums Nr. 74
Eija-Riitta Korhola

Rezolūcijas priekšlikums
29. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29. aicina ierobežot standartizāciju, lai ar 
to tiktu nodrošināti tikai tehniskie līdzekļi, 
ar kuriem sasniedz vai novērtē atbilstību 
politiskam lēmumam. Politiski jautājumi, 
kuriem ir tieša ietekme uz patērētāju 
labklājības aizsardzību, jārisina politiskā 
līmenī, nedeleģējot tos standartizācijas 
iestādēm;

29. aicina Komisiju sniegt pilnvaras 
standartizācijas uzlabošanai, lai ļautu 
Eiropas standartizācijas organizācijai 
izstrādāt Eiropas standartus, kas atbilst 
tehniskajām prasībām, ar ko sasniedz vai 
novērtē atbilstību politiskam lēmumam; 
šajā saistībā uzskata, ka izstrādes procesā
ir vajadzīga labāka iesaistīšanās un 
sadarbība starp Eiropas Komisiju un 
Eiropas standartizācijas organizācijām;
atceroties, ka šīs organizācijas strādā, 
pamatojoties uz vienprātību, uzskata, ka 
sistēmas labai funkcionēšanai ir ļoti 
svarīgi, ka politiskie jautājumi tiek risināti 
politikas veidošanas līmenī, nevis 
deleģējot Eiropas Komisijai, 
standartizācijas iestādēm vai jebkādām 
tiesībaizsardzības iestādēm;

Or. en

Grozījums Nr. 75
Christel Schaldemose

Rezolūcijas priekšlikums
30. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

30. aicina ieviest drošības procedūru, kas 
ļautu dalībvalstīm izteikt oficiālu 
iebildumu pret standartu (tādu kā 
Rotaļlietu drošuma direktīvas 2009/48/EK 
14. pants). Jādod iespēja izmantot drošības 
procedūru, pat pirms par standartu oficiāli 
tiek ziņots ESOV;

30. aicina ieviest tādu drošības procedūru 
kā Lēmumā 768/2008 norādīto un iekļaut 
to visos saskaņošanas tiesību aktos. Tas 
ļauj oficiāli iebilst pret standartu. Jādod 
iespēja izmantot drošības procedūru, pat 
pirms par standartu oficiāli tiek ziņots 
ESOV;

Or. en
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Grozījums Nr. 76
Eija-Riitta Korhola

Rezolūcijas priekšlikums
30. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

30. aicina ieviest drošības procedūru, kas 
ļautu dalībvalstīm izteikt oficiālu 
iebildumu pret standartu (tādu kā Rotaļlietu 
drošuma direktīvas 2009/48/EK 14. pants). 
Jādod iespēja izmantot drošības 
procedūru, pat pirms par standartu
oficiāli tiek ziņots ESOV;

30. aicina ieviest drošības procedūru, kas 
ļautu dalībvalstīm izteikt oficiālu 
iebildumu pret standartu (tādu kā Rotaļlietu 
drošuma direktīvas 2009/48/EK 14. pants); 
tomēr uzsver, ka šī procedūra jāievieš 
tikai tad, ja Komisija iegūst pierādījumus 
par tirgus uzraudzības iestāžu labāku 
iesaistīšanos standartizācijas sistēmā; 
turklāt uzskata, ka drošības procedūras
izmantošanai nav jābūt aizstājējai, lai 
dalībvalstis īstenotu savus uzskatus par 
standartizācijas sistēmu;

Or. en

Grozījums Nr. 77
Eija-Riitta Korhola

Rezolūcijas priekšlikums
31. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

31. aicina Komisiju iespējami drīz veikt 
turpmākus pasākumus, lai tiktu veicināta 
tiesību aktu nepieciešamā pārskatīšana, 
kurai būs izšķiroša nozīme attiecībā uz 
patērētāju drošību;

31. aicina Komisiju veikt turpmākus 
pasākumus saskaņā ar jauno tiesisko 
regulējumu, lai tiktu veicināta tiesību aktu 
nepieciešamā pārskatīšana;

Or. en


