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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Direktīvas par produktu vispārēju drošību pārskatīšanu un tirgus uzraudzību
(2010/2085 (INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 3. decembra 
Direktīvu 2001/95/EK par produktu vispārēju drošību1,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija Regulu (EK) 
Nr. 765/2008, ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz 
produktu tirdzniecību un atceļ Regulu (EEK) Nr. 339/932,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija Lēmumu 
Nr. 768/2008/EK par produktu tirdzniecības vienotu sistēmu un ar ko atceļ Padomes 
Lēmumu Nr. 93/465/EEK3,

– ņemot vērā Komisijas 2009. gada 16. decembra lēmumu, ar ko nosaka pamatnostādnes 
Kopienas ātrās ziņošanas sistēmas RAPEX, kas izveidota saskaņā ar 
Direktīvas 2001/95/EK (Direktīva par produktu vispārēju drošību) 12. pantu, vadībai un 
paziņošanas procedūrai, kas izveidota saskaņā ar minētās direktīvas 11. pantu 
(2010/15/EK) 4,

– ņemot vērā Komisijas ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2001. gada 3. decembra Direktīvas 2001/95/EK par produktu vispārēju 
drošību īstenošanu (COM(2008)0905),

– ņemot vērā Komisijas darba dokumentu „Direktīvas par produktu vispārēju drošību 
pārskatīšana: plānoto pasākumu kopsavilkums”, Veselības un patērētāju aizsardzības ĢD, 
2010. gada 18. maijs,

– ņemot vērā ceļvedi „Saskaņošana ar jauno tiesisko regulējumu (Lēmums Nr. 768/2008)”, 
Uzņēmējdarbības un rūpniecības ĢD, 2010. gada 15. aprīlis,

– ņemot vērā ceļvedi „Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 3. decembra 
Direktīvas 2001/95/EK par produktu vispārēju drošību (DPVD) pārskats”, Veselības un 
patērētāju aizsardzības ĢD, 2010. gada 25. marts,

– ņemot vērā Komisijas darba dokumentu par attiecībām starp Direktīvu 2001/95/EK par 
produktu vispārēju drošību un Regulas (EK) Nr. 765/2008 tirgus uzraudzības 

                                               
1 OV L 11, 15.1.2002., 4. lpp.

2 OV L 218, 13.8.2008., 30. lpp.

3 OV L 218, 13.8.2008., 82. lpp.

4 OV L 221, 26.1.2010., 1. lpp.
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noteikumiem, Veselības un patērētāju aizsardzības ĢD, 2010. gada 2. marts,

– ņemot vērā Komisijas darba dokumentu „Direktīvas par produktu vispārēju drošību 
pārskatīšana: galveno jautājumu noteikšana”, Veselības un patērētāju aizsardzības ĢD, 
2009. gada 15. septembris,

– ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas uzdevumā sagatavoto darba 
dokumentu par tirgus uzraudzību dalībvalstīs, kas publicēts 2009. gada oktobrī,

– ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas uzdevumā sagatavoto darba 
dokumentu par Direktīvas par produktu vispārēju drošību (DPVD) pārskatīšanu un tirgus 
uzraudzību, kas publicēts 2010. gada septembrī,

– ņemot vērā 2010. gada 30. septembra semināru par Direktīvas par produktu vispārēju 
drošību pārskatīšanu un tirgus uzraudzību,

– 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,

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

– ņemot vērā ES, ASV un Ķīnas trīspusējo augstākā līmeņa sanāksmi, kas notika 2010. gada 
25.–26. oktobrī Šanhajā,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu, kā arī 
Starptautiskās tirdzniecības komitejas un Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas 
komitejas atzinumus (A7-0000/2010),

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

B. tā kā jauno tiesisko regulējumu (turpmāk — „JTR”) pieņēma 2008. gada jūlijā un Regulu 
(EK) Nr. 765/2008 par tirgus uzraudzību sāka piemērot no 2010. gada 1. janvāra;

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;

D. tā kā produktu drošuma un tirgus uzraudzības tiesiskais regulējums sastāv no trīs tiesību 
aktu slāņiem (DPVD, JTR un nozares saskaņošanas direktīvas), kuri rada nenoteiktību un 
apjukumu iekšējā tirgū;

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;
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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;

G. tā kā regulas, salīdzinot ar direktīvām, sniedz skaidrības, prognozējamības un efektivitātes 
priekšrocības, kā norādīts arī Monti ziņojumā;

Tirgus uzraudzība
Ievads
1. uzskata, ka pašreizējais tirgus uzraudzības tiesiskais regulējums ir efektīvi jāpiemēro un 

jāturpina saskaņot;

2. ierosina Komisijai izveidot vienotu Eiropas tirgus uzraudzības regulējumu;
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;

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

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;

6. iesaka izveidot tādas mācību iestādes produktu drošuma jomā, piemēram, iekļaujot tās 
produktu informācijas punktos, kuras var veicināt apmācību un informācijas apmaiņu 
starp nozarēm;

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;

DPVD pārskatīšana
DPVD un JTR saskaņošana — jauna produktu vispārēja drošuma un tirgus uzraudzības 
regula
8. atbalsta DPVD pārskatīšanu un aicina saskaņot DPVD definīcijas ar Tirgus uzraudzības 

regulu attiecībā uz definīcijām, kā arī attiecībā uz uzņēmēju pienākumiem;

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

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

11. mudina Komisiju izveidot vienu tirgus uzraudzības sistēmu, ierosinot, piemēram, 
„Produktu vispārēja drošuma un tirgus uzraudzības regulu”, ietverot Tirgus uzraudzības 
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regulu un pārskatot DPVD vienā atjaunotā tiesību akta priekšlikumā, kas aptver gan 
saskaņotos, gan nesaskaņotos produktus;

Papildu īpašas DPVD izmaiņas
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;

13. uzskata par problēmu to, ka produkti, kurus ekspluatē pakalpojumu sniedzēji, netiek 
ietverti pašreizējā DPVD, t. i., vispārējas drošuma prasības piemēro, ja ar šo produktu 
rīkojas patērētājs pakalpojuma sniedzēja telpās, bet nepiemēro, ja šo pašu produktu 
ekspluatē pakalpojuma sniedzējs; uzsver nepieciešamību labot šo nepilnību tiesību aktos;

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

15. lai nodrošinātu īpaši neaizsargātu patērētāju plašāka loka drošību, aicina ieviest atsauci uz 
„cilvēkiem ar invaliditāti” (kopā ar atsaucēm uz „bērniem” un „veciem cilvēkiem”, kas 
jau pastāv);

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;

Ārkārtēji Kopienas pasākumi
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;

Izsekojamība
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;
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;

RAPEX
20. atzīst, ka RAPEX ir lietderīgs un efektīvs instruments informācijas izplatīšanai starp 

dalībvalstīm par pasākumiem, kas veikti attiecībā uz bīstamiem produktiem (produkti, 
kuri rada nopietnu risku), bet šo instrumentu jāturpina uzlabot;

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

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 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;

Tirdzniecība tiešsaistē un muita
24. pauž bažas par grūtībām, ar kurām saskaras tirgus uzraudzības iestādes, īstenojot 

pasākumus pret bīstamiem produktiem (produkti, kuri rada nopietnu risku), ko pārdod 
tiešsaistē;

25. atzinīgi vērtē Komisijas projektu C2013 produktu drošuma jomā, kurā tiks izstrādātas 
vadlīnijas muitas kontrolei ES; mudina sniegt muitas iestādēm konkrētus instrumentus, ar 
kuriem risināt atbilstošas kontroles problēmas importa produktu jomā; aicina turpināt 
stiprināt sadarbību starp tiesībaizsardzības iestādēm;

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;

Standartizācija
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;

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;

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;

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;

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

°
°       °
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32. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu 
valdībām un parlamentiem.
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PASKAIDROJUMS

Ievads

Pareizi funkcionējošs vienotais tirgus nozīmē arī drošus produktus un patērētāju uzticību. Par 
mērķi izvirzot produktu brīvu apriti un vēl lielāku to dažādību tirgū, mēs nedrīkstam novērst 
uzmanību no produktu drošuma patērētājam. 

Vispārēji aplūkojot produktu drošuma jomu, konstatējams, ka pēdējā desmitgadē Eiropas 
Savienībā tajā ir gūti panākumi. Valdības un uzņēmumi uzņemas atbildību nodrošināt drošu 
produktu apjoma pieaugumu, un tiesību akti ES līmenī palīdz radīt vienotu pieeju produktu 
prasībām, kuras ir uzlabojušas produktu vispārējo drošumu iekšējā tirgū. 

Lai gan panākumi ir redzami, vēl ir iespējams veikt uzlabojumus, un tas ir jādara, citādi šajā 
jomā var tikt apdraudēta patērētāju drošība vai dažkārt sekas var būt pat nāvējošas. 

Katru gadu notiek letāli nelaimes gadījumi, kad, piemēram, bērns lieto produktu, kas ir 
izstrādāts vai tiek lietots nedrošā veidā. Viens no pēdējiem piemēriem ir saistīts ar 
aizkariem — bērns nožņaudzās ar auklu, kas bija paredzēta, lai aizkarus paceltu un nolaistu. 
Pašreizējo tiesību aktu struktūras dēļ šo produktu tirdzniecību nevar strauji apturēt un tos 
nevar strauji izmainīt, kaut arī uz tiem attiecas DPVD. Lai izmainītu produktu, nepieciešams 
standarts, un patlaban spēkā esošo tiesību aktu dēļ standarta izstrādes process ir pārāk 
laikietilpīgs. Tāpēc šie aizkari ir pilnīgi likumīgi un patērētāji var tos nopirkt daudzos veikalos 
visā Eiropā.

Referente vēlās uzsvērt pašreizējo Eiropas tiesību aktu produktu drošuma jomā pārskatīšanas 
nozīmi, lai varētu noteikt nedrošo produktu atrašanās vietu un apturēt to tirdzniecību. 

Eiropas Direktīva 2001/95/EK par produktu vispārēju drošību (DPVD), kas regulē produktu 
vispārējas drošuma prasības, tika pieņemta pirms gandrīz 10 gadiem, un tā ir jāpārskata. 

DPVD pārskatīšana ir nepieciešama arī atbilstības nodrošināšanai ar jauno tiesisko 
regulējumu (JTR), kuru pieņēma 2008. gada jūlijā, lai izvairītos no kompromisa attiecībā uz 
mērķi izveidot saskanīgu iekšējo tirgu saskaņotiem un nesaskaņotiem produktiem, kā arī 
nodrošināt vispārēju patērētāja interešu aizsardzību.

Pašreizējās JTR un DPVD darbības jomas daļēji pārklājas. Ir jānosaka, kā nodrošināt 
saskanību starp saskaņotām un nesaskaņotām precēm, lai panāktu optimālu patērētāju 
aizsardzību, kā arī pilnīgu pārredzamību ražotājiem. Tāpēc ir svarīgi nodrošināt, ka neturpina 
darboties divi atšķirīgu tirgus uzraudzības noteikumu slāņi, kas savstarpēji pārklājas un ko 
piemēro saskaņotām precēm atkarībā no tā, vai tās ir vai nav patēriņa preces. Turklāt gan JTR, 
gan DPVD ietver horizontālus noteikumus, ko piemēro saskaņā ar lex specialis principu 
papildus nozarei specifiskām saskaņošanas direktīvām. Tādējādi attiecīgais tiesiskais 
regulējums sastāv no visiem trim elementiem: JTR, DPVD un nozares saskaņošanas 
direktīvām. Šī sarežģītība ir jāpārskata un jānovērš.
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Tirgus uzraudzība ir cieši saistīta ar produktu drošumu, jo tā ir svarīgs elements, kas 
nodrošina, ka produkti atbilst attiecīgajos Kopienas saskaņošanas tiesību aktos noteiktajām 
prasībām un ka tie neapdraud nevienu sabiedrības interešu aspektu. Acīmredzot vairākām 
dalībvalstīm tirgus uzraudzība ir grūti veicams uzdevums, jo izrādās, ka tās nepiešķir efektīvai 
tirgus uzraudzībai nepieciešamos līdzekļus. Tā ir vissatraucošākā tendence, kas vājina 
centienus labāka produktu drošuma jomā. 

Referentes galvenie jautājumi

DPVD pārskatīšana un saskaņošana ar JTR
Referente uzsver nepieciešamību pārskatīt Direktīvu par produktu vispārēju drošību, lai 
atjauninātu vispārējos noteikumus produktu drošuma prasību jomā un saskaņotu tiesību aktus 
ar JTR. Referente atzīst tiesiskās atšķirības starp DPVD un JTR, norādot, ka ir jomas, kuras 
abi tiesību akti neskar, un jomas, kurās tie pārklājas. Tāpēc ir nepieciešama saskaņošana, lai 
attiecīgajām tirgus uzraudzības iestādēm nerodas nekādas šaubas.

Tirgus uzraudzības stiprināšana
Referente aplūko arī nepieciešamību stiprināt tirgus uzraudzību, aicinot vairāk un pareizāk 
piemērot pašreizējos noteikumus. Ir nepieciešama turpmāka zināšanu un pieredzes apmaiņa 
starp dalībvalstīm, lai tādējādi visā ES izplatītu tirgus uzraudzības labāko praksi. Tas veidos 
tirgu, kurā patērētāji varēs justies droši, un uzņēmumi skaidrāk sapratīs, kurus noteikumus 
piemēro visā Eiropā. Tāpēc dalībvalstis tiek mudinātas piešķirt pietiekami daudz līdzekļu, lai 
veiktu nepieciešamo tirgus uzraudzību.

Referente uzskata, ka viens no galvenajiem pasākumiem, lai vienādotu drošuma līmeni visā 
Eiropas Savienībā un stiprinātu tirgus uzraudzību, ir vienas, piemēram, „Produktu vispārēja 
drošuma un tirgus uzraudzības regulas”, ieviešana, kas ietvertu saskaņotos un nesaskaņotos 
produktus vienotā tiesību aktā un nodrošinātu drošus produktus tirgū.

Izsekojamība
Runājot par īpašām izmaiņām DPVD, referente ierosina konkrētus pasākumus, kas jāveic 
attiecībā uz izsekojamību. Ja kaut kur Eiropā tiek atrasts nedrošs produkts, ir svarīgi, ka 
attiecīgās iestādes spēj apturēt produktu tirdzniecību un uzdot uzņēmumiem atsaukt vai 
izņemt produktus no Eiropas tirgus. Tas radīs lielāku patērētāju uzticību, pērkot produktus 
Eiropas tirgū. Turklāt tiek ieteikts izveidot patēriņa preču drošuma informācijas datu bāzi, lai 
Eiropas patērētāji un uzņēmumi var dalīties ar informāciju un pieredzi par nedrošiem 
produktiem un veidot statistiku par produktu veidiem, kuru dēļ rodas visvairāk nelaimes 
gadījumu. 

Referente atzinīgi vērtē jaunās iniciatīvas un tehnoloģijas produktu izsekošanas jomā. Tās dos 
iespēju iestādēm, uzņēmumiem un patērētājiem noteikt to produktu atrašanās vietu, kuri pēc 
nokļūšanas Eiropas tirgū izrādījušies nedroši. Referente gan uzsver, ka izsekojamība nedrīkst 
nodarīt kaitējumu personas privātajai dzīvei. Attiecībā uz sadarbību izsekojamības jomā 
referente iesaka dot drošuma speciālistiem, patērētāju organizācijām un valstu iestādēm 
plašāku piekļuvi informācijai RAPEX sistēmā, apvienojot to ar vispārīgāku dalīšanos ar 
informāciju, kas ieteikta iepriekš minētajā datu bāzē.

Jāpievērš uzmanība neaizsargātiem patērētājiem
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Referente arī iesaka pievērst uzmanību visneaizsargātākajiem patērētājiem vienotajā tirgū, 
t. i., bērniem, veciem cilvēkiem un cilvēkiem ar invaliditāti. Eiropas Kopiena ir īpaši atbildīga 
par šīm grupām, arī attiecībā uz produktu drošumu. 

Bērna uzmanību piesaistoši produkti 
Pievēršot uzmanību gan produktu drošuma prasību, gan tirgus uzraudzības stiprināšanai, 
referente vēlās uzsvērt bērnu aizsardzību. Referentes uzmanības lokā atrodas divas galvenās 
jomas — produkti bērniem un bērna uzmanību piesaistoši produkti.

Pastiprinātas uzmanības pievēršana produktu drošumam sākotnējās stadijās
Lai samazinātu risku, kas rodas, laižot tirgū nedrošus produktus, referente iesaka ietvert 
pienākumu ražotājiem veikt riska analīzi produkta izstrādes stadijā. Tas nodrošinās, ka 
produkta drošumam produkta izstrādes sākotnējā stadijā tiek pievērsta pastiprināta uzmanība, 
un novērsīs daudzus traģiskus nelaimes gadījumus. Referentes redzējums ir šāds — pārskatītā 
DPVD dos iespēju ražotājiem pāriet no reaģēšanas uz jau notikušiem nelaimes gadījumiem un 
kaitējuma kontroles uz uzmanības pievēršanu produktam un informētību par problēmām 
sākotnējā stadijā; tas būs izdevīgi gan ražotājiem, gan patērētājiem.

Referente arī ierosina izveidot mācību iestādi produktu drošuma jomā, kas būtu saistīta ar 
produktu informācijas punktiem dalībvalstīs un līdzinātos ASV izveidotajām iestādēm. 
Iestāde veicinātu ražotāju, iestāžu un patērētāju apmācību un izglītību produktu drošuma 
jomā. 

Produktu drošums globālā perspektīvā
Globalizācija ir viens no ziņojumā aplūkotajiem aspektiem. Referente uzskata, ka arvien 
vairāk globalizētajā pasaulē, kur arvien lielākam produktu daudzumam izcelsmes valsts ir 
ārvalsts — īpaši Ķīna —, starptautiska sadarbība produktu drošuma jautājumos ir vērtējama 
atzinīgi. ES un tās tirdzniecības partneru sadarbība varētu dot iespēju efektīvi pievērst 
uzmanību produktu drošumam un produktu izsekojamībai jau pirms produktu nonākšanas 
Eiropas tirgū.

Tirdzniecība tiešsaistē
Uzmanība tiek pievērsta arī produktiem, ko pārdod tiešsaistē. Arvien vairāk produktu tiek 
tirgoti internetā un ievesti pāri Eiropas robežām. Referente uzskata, ka, lai stiprinātu 
patērētāju uzticēšanos un padarītu interneta tirgu pārskatāmāku un pieejamāku uzņēmumiem, 
ir jāizstrādā vienoti noteikumi par produktiem, ko pārdod tiešsaistē. 

Standartizācija — ražotāju iesaistīšana 
Visbeidzot, atbilstīgi nepieciešamībai dalīties ar labāko praksi tirgus uzraudzības iestādēm 
aktīvi jāpiedalās standartu izstrādes procesā, jo, veicot to dalībvalstīs, var nodrošināt, ka 
standartu piemērošana ir iespējama.


