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PR_COD_1recastingam

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

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

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

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

Grozījumi akta projektā

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

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

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dalībvalstu tiesību 
aktu saskaņošanu attiecībā uz pirotehnisko izstrādājumu pieejamību tirgū (pārstrādātā 
redakcija)
(COM(2011)0764) – C7-0525/2011 – 2011/0358(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra – pārstrādāšana)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2011)0764),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu 
saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0525/2011),

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

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

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

– ņemot vērā Juridiskās komitejas .. vēstuli Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības 
komitejai saskaņā ar Reglamenta 87. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Reglamenta 87. un 55. pantu,

– ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu (A7-0000/2012),

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

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

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

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

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

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Dalībvalstu normatīvie un 
administratīvie akti, kas rada šķēršļus 
realizācijai Savienībā, ir jāsaskaņo, lai 
nodrošinātu pirotehnisko izstrādājumu 
brīvu apriti iekšējā tirgū, vienlaicīgi 
nodrošinot augstu cilvēku veselības 
aizsardzības un patērētāju, kā arī 
profesionālo gala lietotāju drošības un 
aizsardzības līmeni.

(5) Dalībvalstu normatīvie un 
administratīvie akti, kas var radīt šķēršļus 
tirdzniecībai Savienībā, ir jāsaskaņo, lai 
nodrošinātu pirotehnisko izstrādājumu 
brīvu apriti iekšējā tirgū, vienlaicīgi 
nodrošinot augsta līmeņa cilvēku veselības 
un drošības aizsardzību un patērētāju 
aizsardzību, tostarp augsta līmeņa mazāk 
aizsargātu patērētāju aizsardzību 
gadījumos, kad pirotehniskie izstrādājumi 
nav paredzēti profesionālai izmantošanai, 
kā arī profesionālo tiešo patērētāju
aizsardzību.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
28.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28a) Gadījumos, kad vienas ES 
atbilstības deklarācijas izdošana varētu 
radīt īpašas problēmas tās sarežģītības vai 
piemērošanas jomas dēļ, būtu jānodrošina 
iespēja šādu vienu ES atbilstības 
deklarāciju aizstāt ar atsevišķām ES 
atbilstības deklarācijām, kas attiecas uz 
konkrēto pirotehnikas izstrādājumu.

Or. en

Grozījums Nr. 3
Direktīvas priekšlikums
41. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41) Pašreizējā sistēma būtu jāpapildina ar 
procedūru, kas ļauj ieinteresētajām 
personām saņemt informāciju par 
pasākumiem, kurus paredzēts veikt 
attiecībā uz pirotehniskajiem 
izstrādājumiem, kas rada apdraudējumu 
cilvēku veselībai un drošībai vai citiem 
sabiedrības interešu aizsardzības 
aspektiem. Tai būtu arī jāļauj tirgus 
uzraudzības iestādēm sadarbībā ar 
attiecīgajiem uzņēmējiem savlaicīgāk 
rīkoties saistībā ar šādiem pirotehniskajiem 
izstrādājumiem.

(41) Pašreizējā sistēma būtu jāpapildina ar 
procedūru, kas ļauj ieinteresētajām 
personām saņemt informāciju par 
pasākumiem, kurus paredzēts veikt 
attiecībā uz pirotehniskajiem 
izstrādājumiem, kas rada apdraudējumu 
cilvēku veselībai un drošībai, tostarp 
bērnu, vecu cilvēku un invalīdu drošībai, 
gadījumos, kad pirotehniskie izstrādājumi 
nav paredzēti profesionālai izmantošanai,
vai citiem sabiedrības interešu aizsardzības 
aspektiem. Tai būtu arī jāļauj tirgus 
uzraudzības iestādēm sadarbībā ar 
attiecīgajiem uzņēmējiem savlaicīgāk 
rīkoties saistībā ar šādiem pirotehniskajiem 
izstrādājumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 4
Direktīvas priekšlikums
43.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(43a) Uzņēmējiem būtu jānodrošina, ka 
visa nepieciešamā attiecīgā informācija 
tiek uzrādīta arī tālpārdošanas gadījumā, 
lai tirgus uzraudzības iestādes varētu veikt 
pārbaudes.

Or. en

Grozījums Nr. 5
Direktīvas priekšlikums
3. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) “laist tirgū” nozīmē pirotehnisko 
izstrādājumu pirmo reizi darīt pieejamu

(7) “darīt pieejamu tirgū” nozīmē, veicot 
komercdarbību, par samaksu vai bez 
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Savienības tirgū; maksas piegādāt pirotehnisko izstrādājumu 
izplatīšanai, patēriņam vai izmantošanai
Savienības tirgū;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Direktīvas priekšlikums
3. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) “darīt pieejamu tirgū” nozīmē par 
samaksu vai bez maksas piegādāt
pirotehnisko izstrādājumu izplatīšanai, 
patēriņam vai izmantošanai Savienības 
tirgū, veicot komercdarbību;

(8) “laist tirgū” nozīmē pirotehnisko 
izstrādājumu pirmo reizi darīt pieejamu
Savienības tirgū;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Direktīvas priekšlikums
3. pants – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) “uzņēmēji” ir ražotājs, importētājs un 
izplatītājs;

(12) “uzņēmējs” ir ražotājs, importētājs vai
izplatītājs;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Direktīvas priekšlikums
3. pants – 14. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) “saskaņotais standarts” ir saskaņotie 
standarti, kā definēts Regulas (ES) 
Nr. [../..] [par Eiropas standartizāciju] 
2. panta 1. punkta c) apakšpunktā;

(14) “saskaņotais standarts” ir standarts, 
kā definēts Regulā (ES) Nr. [../..] [par 
Eiropas standartizāciju] 2. panta 1. punkta 
c) apakšpunktā,
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Or. en

Grozījums Nr. 9
Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šī direktīva neizslēdz dalībvalsts 
pasākumus sabiedrības drošības vai
drošuma, vai sabiedriskās kārtības, vai 
vides aizsardzības interesēs aizliegt vai 
ierobežot 2. un 3. kategorijas uguņošanas 
ierīču, skatuves pirotehnisko izstrādājumu 
un citu pirotehnisko izstrādājumu turēšanu 
īpašumā, izmantošanu un/vai pārdošanu 
plašai sabiedrībai.

2. Šī direktīva neliedz dalībvalstīm 
sabiedriskās kārtības, veselības, drošības, 
drošuma, vai vides aizsardzības apsvērumu 
dēļ veikt pasākumus, lai aizliegtu vai 
ierobežotu 2. un 3. kategorijas uguņošanas 
ierīču, skatuves pirotehnisko izstrādājumu 
un citu pirotehnisko izstrādājumu turēšanu 
īpašumā, izmantošanu un/vai pārdošanu 
plašai sabiedrībai.

Or. en

Grozījums Nr. 10
Direktīvas priekšlikums
7. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vecuma ierobežojumi Vecuma ierobežojumi un citi ierobežojumi

Or. en

Grozījums Nr. 11
Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pirotehniskie izstrādājumi nav pieejami 
tirgū personām, kas jaunākas par:

1. Pirotehniskie izstrādājumi nav pieejami 
tirgū tiešajiem patērētājiem, kas jaunāki
par:

Or. en
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Grozījums Nr. 12
Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis drīkst paaugstināt 1. punktā 
noteiktos vecuma ierobežojumus, ja to 
attaisno sabiedriskās kārtības, sabiedrības
drošības vai drošuma apsvērumi. 
Dalībvalstis drīkst arī pazemināt vecuma 
ierobežojumus personām, kas ir 
profesionāli apmācītas vai veic šādas 
apmācības.

2. Dalībvalstis drīkst paaugstināt 1. punktā 
noteiktos vecuma ierobežojumus, ja to 
attaisno sabiedriskās kārtības, veselības, 
drošības vai drošuma apsvērumi. 
Dalībvalstis drīkst arī pazemināt vecuma 
ierobežojumus personām, kas ir 
profesionāli apmācītas vai veic šādas 
apmācības.

Or. en

Grozījums Nr. 13
Direktīvas priekšlikums
7. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Transportlīdzekļiem paredzētus P1 
kategorijas pirotehniskos izstrādājumus, 
tostarp drošības spilvenu un drošības 
jostu nospriegošanas sistēmas, dara 
pieejamus plašai sabiedrībai tikai tad, ja 
tie ir iestrādāti transportlīdzeklī vai lielākā 
noņemamā transportlīdzekļa daļā.

Or. en

Grozījums Nr. 14
Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ražotāji sagatavo II pielikumā minēto 
tehnisko dokumentāciju un veic attiecīgo 
16. pantā minēto atbilstības novērtēšanas 

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)
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procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 15
Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ražotāji nodrošina, ka pirotehniskie 
izstrādājumi, kas nav transportlīdzekļu 
pirotehniskie izstrādājumi, ir marķēti 
redzamā, salasāmā un neizdzēšamā veidā 
tās dalībvalsts oficiālajā valodā(-ās), kurā 
izstrādājums tiek darīts pieejams 
patērētājam.

1. Ražotāji nodrošina, ka pirotehniskie 
izstrādājumi, kas nav transportlīdzekļu 
pirotehniskie izstrādājumi, ir marķēti 
redzamā, salasāmā un neizdzēšamā veidā 
tās dalībvalsts oficiālajā(-ās) valodā(-ās), 
kurā izstrādājums tiek darīts pieejams 
patērētājam. Šāds marķējums, kā arī 
instrukcijas un drošības informācija ir 
skaidra un saprotama.

Or. en

Grozījums Nr. 16
Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pirotehnisko izstrādājumu marķējumā 
iekļauj vismaz ražotāja nosaukumu un 
adresi, ja ražotājs neveic uzņēmējdarbību 
Savienībā , ražotāja nosaukumu, kā arī 
importētāja nosaukumu un adresi, 
izstrādājuma nosaukumu un tipu, 
reģistrācijas numuru, 7. panta 1. un 
2. punktā noteiktos minimālos vecuma 
ierobežojumus, attiecīgo kategoriju, 
lietošanas instrukcijas, ražošanas gadu 3. 
un 4. kategorijas izstrādājumiem un 
nepieciešamības gadījumā minimālo 
drošības attālumu. Marķējumā iekļauj tīro 
sprādzienbīstamo saturu (NEC).

2. Lai nodrošinātu pirotehnisko 
izstrādājumu izsekojamību, pirotehnisko 
izstrādājumu marķējumā iekļauj vismaz 
ražotāja nosaukumu un adresi, ja ražotājs 
neveic uzņēmējdarbību Savienībā , ražotāja 
nosaukumu, kā arī importētāja nosaukumu 
un adresi, izstrādājuma nosaukumu un tipu, 
reģistrācijas numuru, 7. panta 1. un 
2. punktā noteiktos minimālos vecuma 
ierobežojumus, attiecīgo kategoriju, 
lietošanas instrukcijas, ražošanas gadu 3. 
un 4. kategorijas izstrādājumiem un 
nepieciešamības gadījumā minimālo 
drošības attālumu. Marķējumā iekļauj tīro 
sprādzienbīstamo saturu (NEC) .
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Or. en

Grozījums Nr. 17
Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Transportlīdzekļu pirotehnisko 
izstrādājumu marķējumā norāda ražotāja 
nosaukumu izstrādājuma nosaukumu un 
tipu, reģistrācijas numuru, kā arī 
norādījumus par drošību.

1. Transportlīdzekļu pirotehnisko 
izstrādājumu marķējumā norāda ražotāja 
nosaukumu izstrādājuma nosaukumu un 
tipu, reģistrācijas numuru, kā arī 
vajadzības gadījumā norādījumus par 
drošību.

Or. en

Grozījums Nr. 18
Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Profesionālam lietotājam tiek piegādāta
drošības datu lapa, kas ir lietotāja
pieprasītajā valodā un kas ir sastādīta
saskaņā ar pielikumu Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulai (EK) 
Nr. 1907/200616.

1. Profesionāliem lietotājiem tiek sniegti
norādījumi par drošu apiešanos, kuri 
satur informāciju, kas viņiem ir būtiska 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/200616,
un kuri ir viņu pieprasītajā valodā.

Or. en

Grozījums Nr. 19
Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Drošības datu lapu var piegādāt papīra 
veidā vai elektroniski ar nosacījumu, ka
attiecīgajam adresātam ir vajadzīgie 
piekļuves līdzekļi.

Instrukciju par drošu apiešanos var sniegt
papīra formātā vai elektroniski ar 
nosacījumu, ka attiecīgais adresāts var tai 
piekļūt.
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Or. en

Grozījums Nr. 20
Direktīvas priekšlikums
11. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pirms pirotehniskā izstrādājuma laišanas 
tirgū importētāji nodrošina, lai ražotājs 
būtu veicis pienācīgo 16. pantā minēto 
atbilstības novērtēšanas procedūru. Viņi 
nodrošina, lai ražotājs būtu sagatavojis 
tehnisko dokumentāciju, lai 
pirotehniskajam izstrādājumam būtu 
CE zīme un lai ražotājs būtu izpildījis 9. 
vai 10. pantā noteiktās marķēšanas 
prasības.

1. Pirms pirotehniskā izstrādājuma laišanas 
tirgū importētāji nodrošina, lai ražotājs 
būtu veicis pienācīgo 16. pantā minēto 
atbilstības novērtēšanas procedūru. Viņi 
nodrošina, lai ražotājs būtu sagatavojis 
tehnisko dokumentāciju, lai 
pirotehniskajam izstrādājumam būtu 
CE zīme, lai būtu pievienoti vajadzīgie 
dokumenti un lai ražotājs būtu izpildījis 9. 
vai 10. pantā noteiktās marķēšanas 
prasības.

Or. en

Grozījums Nr. 21
Direktīvas priekšlikums
11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Importētāji uz pirotehniskā izstrādājuma 
norāda savu nosaukumu un adresi, kur ar 
tiem var sazināties, vai, ja tas nav 
iespējams, to norāda uz iepakojuma vai 
pirotehniskajam izstrādājumam 
pievienotajā dokumentā.

3. Ja tas ir vajadzīgs saskaņā ar 9. panta 
2. punktu, importētāji uz pirotehniskā 
izstrādājuma norāda savu nosaukumu un 
adresi, kur ar tiem var sazināties, vai, ja tas 
nav iespējams, to norāda uz iepakojuma vai 
pirotehniskajam izstrādājumam 
pievienotajā dokumentā.

Or. en

Grozījums Nr. 22
Direktīvas priekšlikums
12. pants – 5.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Dalībvalstis nodrošina, ka 
pirotehniskos izstrādājumus, kas tika 
likumīgi laisti tirgū pirms [48. panta 
1. punktā minētais datums], izplatītāji var 
darīt pieejamus tirgū, tiem neizvirzot 
nekādas papildu prasības attiecībā uz 
produktu.

Or. en

Grozījums Nr. 23
Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uzņēmēji tirgus uzraudzības iestādēm pēc 
pieprasījuma sniedz šādu informāciju:

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en

Grozījums Nr. 24
Direktīvas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uzņēmēji spēj uzrādīt pirmajā daļā minēto 
informāciju 10 gadus pēc tam, kad 
pirotehniskais izstrādājums tiem piegādāts, 
un 10 gadus pēc tam, kad tie ir piegādājuši
pirotehnisko izstrādājumu.

Uzņēmēji uzrāda pirmajā daļā minēto 
informāciju 10 gadus pēc tam, kad 
pirotehniskais izstrādājums tiem piegādāts, 
un 10 gadus pēc tam, kad tie ir piegādājuši 
pirotehnisko izstrādājumu. Uzņēmējiem šī 
informācija nav jāatjaunina pēc tam, kad 
piegāde ir pabeigta.

Or. en
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Grozījums Nr. 25
Direktīvas priekšlikums
14.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14.a pants
Uzņēmēju pienākumi attiecībā uz 
krājumā esošajiem produktiem

Dalībvalstis nodrošina, ka uzņēmēju 
pienākumi attiecībā uz krājumā esošajiem 
produktiem tiek piemēroti saskaņā ar 
47. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 26
Direktīvas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. ES atbilstības deklarācijā ir šīs 
direktīvas II pielikumā dotajos attiecīgajos 
moduļos norādītie elementi, tai ir 
Lēmuma Nr. 768/2008/EK III pielikumā 
izklāstītā struktūra, un to pastāvīgi 
atjaunina. To tulko valodā vai valodās, ko 
nosaka dalībvalsts, kurā pirotehnisko 
izstrādājumu laiž vai dara pieejamu tirgū.

2. ES atbilstības deklarācija atbilst 
Lēmuma Nr. 768/2008/EK III pielikumā 
sniegtā parauga struktūrai, tajā ir šīs 
direktīvas II pielikumā dotajos attiecīgajos 
moduļos norādītie elementi, un to pastāvīgi 
atjaunina. To tulko valodā vai valodās, ko 
nosaka dalībvalsts, kurā pirotehnisko 
izstrādājumu laiž vai dara pieejamu tirgū.
Pēc tirgus uzraudzības iestāžu 
pieprasījuma uzņēmējs papīra formātā vai 
elektroniski sniedz ES atbilstības 
deklarācijas kopiju.

Or. en

Grozījums Nr. 27
Direktīvas priekšlikums
17. pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Sastādot ES atbilstības deklarāciju, 
ražotājs uzņemas atbildību par pirotehniskā 
izstrādājuma atbilstību.

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

Or. en

Grozījums Nr. 28
Direktīvas priekšlikums
19. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Aiz CE zīmes un vajadzības gadījumā 
3. punktā minētā identifikācijas numura var 
sekot piktogramma vai cita zīme, kas 
norāda uz kādu īpašu apdraudējumu vai 
izmantojumu.

4. Aiz CE zīmes un vajadzības gadījumā 
3. punktā minētā identifikācijas numura var 
norādīt citu zīmi par īpašu apdraudējumu 
vai izmantojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 29
Direktīvas priekšlikums
21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis izraugās vienu paziņojošo 
iestādi, kas ir atbildīga par to novērtēšanas 
procedūru izveidi un veikšanu, kuras 
nepieciešamas, lai novērtētu un paziņotu 
atbilstības novērtēšanas struktūras un 
uzraudzītu paziņotās struktūras, tostarp to 
atbilstību 26. pantam.

Or. en
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Grozījums Nr. 30
Direktīvas priekšlikums
21. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis var nolemt, ka 1. punktā 
minēto novērtēšanu un uzraudzību veic
valsts akreditācijas struktūra Regulas (EK) 
Nr. 765/2008 nozīmē un saskaņā ar to.

2. Dalībvalstis nodrošina, lai 1. punktā 
minēto novērtēšanu un uzraudzību veiktu
valsts akreditācijas struktūra Regulas (EK) 
Nr. 765/2008 nozīmē un saskaņā ar to.

Or. en

Grozījums Nr. 31
Direktīvas priekšlikums
21. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Paziņojošā iestāde nedeleģē un 
nekādā citā veidā neuztic 1. punktā 
minēto novērtēšanu, paziņošanu vai 
uzraudzīšanu iestādei, kas nav valsts 
pārvaldes iestāde.

Or. en

Grozījums Nr. 32
Direktīvas priekšlikums
24. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Atbilstības novērtēšanas struktūra, tās 
augstākā vadība un darbinieki, kas ir 
atbildīgi par atbilstības novērtēšanas 
uzdevumu veikšanu, nav vērtējamo 
pirotehnisko izstrādājumu un/vai 
sprādzienbīstamu vielu projektētāji, 
ražotāji, piegādātāji, uzstādītāji, pircēji, 
īpašnieki, lietotāji vai apkopes veicēji. Tas 
neliedz izmantot novērtētos pirotehniskos 
izstrādājumus un/vai sprādzienbīstamās 
vielas, kas ir nepieciešamas atbilstības 

4. Atbilstības novērtēšanas struktūra, tās 
augstākā vadība un darbinieki, kas ir 
atbildīgi par atbilstības novērtēšanas 
uzdevumu veikšanu, nav vērtējamo 
pirotehnisko izstrādājumu un/vai 
sprāgstvielu projektētāji, ražotāji, 
piegādātāji, uzstādītāji, pircēji, īpašnieki, 
lietotāji vai apkopes veicēji. Atbilstības 
novērtēšanas struktūra parasti nav 
pirotehnisko izstrādājumu un/vai 
sprāgstvielu ražotājs. Tas neliedz izmantot 
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novērtēšanas struktūras darbībai, vai 
izmantot šādus izstrādājumus vai vielas 
personīgām vajadzībām.

novērtētos pirotehniskos izstrādājumus 
un/vai sprāgstvielas, kas ir nepieciešamas 
atbilstības novērtēšanas struktūras darbībai, 
vai izmantot šādus izstrādājumus vai vielas 
personīgām vajadzībām.

Or. en

Grozījums Nr. 33
Direktīvas priekšlikums
33. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, lai būtu pieejama 
pārsūdzības procedūra attiecībā uz 
paziņotās struktūras lēmumiem.

Dalībvalstis nodrošina, lai būtu pieejama 
efektīva, ātra un objektīva pārsūdzības 
procedūra attiecībā uz paziņotās struktūras 
lēmumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 34
Direktīvas priekšlikums
37. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis katru gadu informē
Komisiju par saviem tirgus uzraudzības 
pasākumiem.

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

Or. en

Grozījums Nr. 35
Direktīvas priekšlikums
37. pants – 2.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis veic visus attiecīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
pirotehniskos izstrādājumus laiž tirgū 
tikai tad, ja tie tiek pienācīgi glabāti, 
izmantoti paredzētajam nolūkam vai 
nolūkam, kas ir saprātīgi paredzams, un 
neapdraud cilvēku veselību un drošību.

Or. en

Grozījums Nr. 36
Direktīvas priekšlikums
37. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 37
Direktīvas priekšlikums
38. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja kādas dalībvalsts tirgus uzraudzības 
iestādes ir veikušas pasākumus atbilstīgi 
Regulas (EK) Nr. 765/2008 20. pantam vai 
ja tām ir pietiekams iemesls uzskatīt, ka 
pirotehniskais izstrādājums ir saistīts ar 
nopietnu risku cilvēku veselībai vai 
drošībai vai tas apdraud citus šajā direktīvā 
paredzētos sabiedrības interešu 
aizsardzības aspektus, un tās veic 
novērtējumu saistībā ar attiecīgo 
pirotehnisko izstrādājumu, aptverot visas 
šajā direktīvā noteiktās prasības. Attiecīgie 

1. Ja kādas dalībvalsts tirgus uzraudzības 
iestādes ir veikušas pasākumus atbilstīgi 
Regulas (EK) Nr. 765/2008 20. pantam vai 
ja tām ir pietiekams iemesls uzskatīt, ka 
pirotehniskais izstrādājums ir saistīts ar 
nopietnu risku cilvēku veselībai vai 
drošībai vai tas apdraud citus šajā direktīvā 
paredzētos sabiedrības interešu 
aizsardzības aspektus, un tās veic 
novērtējumu saistībā ar attiecīgo 
pirotehnisko izstrādājumu, aptverot visas 
šajā direktīvā noteiktās attiecīgās prasības. 
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uzņēmēji pēc vajadzības sadarbojas ar 
tirgus uzraudzības iestādēm.

Attiecīgie uzņēmēji pēc vajadzības 
sadarbojas ar tirgus uzraudzības iestādēm.

Or. en

Grozījums Nr. 38
Direktīvas priekšlikums
38. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Dalībvalstis nodrošina, lai saistībā ar 
attiecīgo pirotehnisko izstrādājumu 
nekavējoties tiktu veikti piemēroti 
ierobežojoši pasākumi.

8. Dalībvalstis nodrošina, lai saistībā ar 
attiecīgo pirotehnisko izstrādājumu 
nekavējoties tiktu veikti piemēroti 
ierobežojoši pasākumi, piemēram, 
pirotehniskā izstrādājuma izņemšana no 
tirgus.

Or. en

Grozījums Nr. 39
Direktīvas priekšlikums
39. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja valsts pasākumu uzskata par pamatotu 
un pirotehniskā izstrādājuma neatbilstība ir 
attiecināma uz trūkumiem saskaņotajos 
standartos, kas minēti šīs direktīvas 
15. pantā, Komisija piemēro procedūru, 
kas paredzēta 8. pantā Regulā (ES) 
Nr. [../..] [par Eiropas standartizāciju].

3. Ja valsts pasākumu uzskata par pamatotu 
un pirotehniskā izstrādājuma neatbilstība ir 
attiecināma uz trūkumiem saskaņotajos 
standartos, kas minēti šīs direktīvas 
15. pantā, Komisija pēc apspriešanās ar 
45. pantā minēto komiteju piemēro 
procedūru, kas paredzēta Regulas (ES) 
Nr. [../..] [par Eiropas standartizāciju] 
8. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 40
Direktīvas priekšlikums
46. pants – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis pieņem noteikumus par 
sankcijām, kas piemērojamas par to valsts 
tiesību aktu noteikumu pārkāpumiem, kuri 
pieņemti atbilstīgi šai direktīvai, un veic 
visus nepieciešamos pasākumus, lai 
nodrošinātu to izpildi.

Dalībvalstis izmanto spēkā esošos 
mehānismus, lai nodrošinātu CE zīmes 
režīma pareizu piemērošanu, un atbilstīgi 
rīkojas zīmes nepareizas izmantošanas 
gadījumā. Dalībvalstis pieņem noteikumus 
par sankcijām, ko piemēro gadījumos, kad 
uzņēmēji pārkāpj to valsts tiesību aktu 
noteikumus, kuri pieņemti atbilstīgi šai 
direktīvai, un veic visus nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu to izpildi. Šādi 
noteikumi smagu pārkāpumu gadījumā 
var paredzēt kriminālsodu.

Or. en

Grozījums Nr. 41
Direktīvas priekšlikums
46. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Paredzētās sankcijas ir efektīvas, 
samērīgas un preventīvas.

Šā panta pirmajā daļā minētās sankcijas ir 
efektīvas, samērīgas ar nodarījuma 
smagumu un preventīvas.

Or. en

Grozījums Nr. 42
Direktīvas priekšlikums
46. pants – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis minētos noteikumus paziņo 
Eiropas Komisijai vēlākais 2013. gada 
3. jūlijā un nekavējoties ziņo tai par visiem 
turpmākiem grozījumiem, kas tos skar.

Dalībvalstis līdz 2013. gada 3. jūlijam šos
noteikumus paziņo Eiropas Komisijai un 
nekavējoties ziņo tai par visiem 
turpmākiem grozījumiem, kas tos skar.
Komisija šos noteikumus dara publiski 
pieejamus, tos publicējot internetā.

Or. en
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Grozījums Nr. 43
Direktīvas priekšlikums
47. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Atkāpjoties no 3. punkta, valstu atļaujas 
transportlīdzekļu pirotehniskajiem 
izstrādājumiem, kas izsniegtas pirms 
2013. gada 4. jūlija, paliek spēkā līdz 
atļaujas termiņa beigām.

4. Atkāpjoties no 3. punkta, valstu atļaujas 
pirotehniskajiem izstrādājumiem 
transportlīdzekļu tipam, kas apstiprinātas
pirms 2013. gada 4. jūlija, paliek spēkā līdz 
atļaujas derīguma termiņa beigām.

Or. en

Grozījums Nr. 44
Direktīvas priekšlikums
47. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Atkāpjoties no 5. punkta, atbilstības 
sertifikāti pirotehniskajiem 
izstrādājumiem, tostarp to rezerves daļām, 
transportlīdzekļu tipam, kas apstiprināti 
pirms 2013. gada 4. jūlija vai kas izdoti 
saskaņā ar Direktīvu 2007/23/EK, paliek 
spēkā līdz sertifikāta derīguma termiņa 
beigām. Joprojām ir atļauts sertifikātus 
pagarināt.

Or. en

Grozījums Nr. 45
Direktīvas priekšlikums
48. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 46
Direktīvas priekšlikums
II pielikums – B modulis – 7. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Paziņotā struktūra seko līdzi 
vispārpieņemto standartu pārmaiņām, kas 
norāda, ka apstiprinātais tips varētu 
neatbilst piemērojamajām šīs direktīvas 
prasībām, un nosaka, vai šādu pārmaiņu 
rezultātā ir nepieciešama sīkāka 
izmeklēšana. Ja tā ir nepieciešama, 
paziņotā struktūra par to informē ražotāju.

7. Paziņotā struktūra seko līdzi 
vispārpieņemto standartu pārmaiņām, kas 
norāda, ka apstiprinātais tips varētu 
neatbilst piemērojamajām šīs direktīvas 
prasībām, un nosaka, vai šādu pārmaiņu 
rezultātā ir nepieciešama sīkāka 
izmeklēšana. Ja tā ir nepieciešama, 
paziņotā struktūra par to informē ražotāju.

Pirotehniskie izstrādājumi 
transportlīdzekļiem ir paredzēti 
transportlīdzekļa dzīves ciklam un 
uzskata, ka tie atbilst to tiesību aktu 
prasībām, kuri ir spēkā laikā, kad tie ir 
pirmo reizi laisti tirgū, līdz to dzīves cikla 
beigām.

Or. en

Grozījums Nr. 47
Direktīvas priekšlikums
II pielikums – C2 modulis – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ražotājs veic visus vajadzīgos pasākumus, 
lai ražošanas process un tā pārraudzība 
nodrošinātu izgatavoto produktu atbilstību 
ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam 
tipam un šīs direktīvas prasībām, kas uz 
tiem attiecas.

Ražotājs veic visus vajadzīgos pasākumus, 
lai ražošanas process un tā pārraudzība 
nodrošinātu izgatavoto pirotehnisko 
izstrādājumu atbilstību ES tipa pārbaudes 
sertifikātā aprakstītajam tipam un šīs 
direktīvas prasībām, kas uz tiem attiecas.

Or. en
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Grozījums Nr. 48
Direktīvas priekšlikums
II pielikums – C2 modulis – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ražotāja izraudzīta paziņotā struktūra pēc 
šīs struktūras noteiktiem nejauši izvēlētiem 
intervāliem veic produkta pārbaudes vai 
uztic to veikšanu citiem, lai pārliecinātos 
par pirotehniskā izstrādājuma iekšējo 
pārbaužu kvalitāti, ņemot vērā arī 
pirotehnisko izstrādājumu tehnoloģisko 
sarežģītību un ražošanas apjomu. Pārbauda 
atbilstīgus gala produktu paraugus, kurus 
paziņotā struktūra ir paņēmusi ražošanas 
vietā pirms laišanas tirgū, kā arī veic 
attiecīgus testus, kas norādīti saskaņoto 
standartu un/vai tehnisko specifikāciju 
attiecīgajās daļās, vai arī līdzvērtīgus 
testus, lai pārbaudītu pirotehniskā 
izstrādājuma atbilstību ES tipa pārbaudes 
sertifikātā aprakstītajam tipam un 
attiecīgajām šīs direktīvas prasībām. Ja 
paraugs neatbilst pieņemamam kvalitātes 
līmenim, paziņotā struktūra veic atbilstīgus 
pasākumus.

Akreditēta iekšējā struktūra vai ražotāja 
izraudzīta paziņotā struktūra pēc šīs 
struktūras noteiktiem nejauši izvēlētiem 
intervāliem veic produkta pārbaudes vai 
uztic to veikšanu citiem, lai pārliecinātos 
par pirotehniskā izstrādājuma iekšējo 
pārbaužu kvalitāti, ņemot vērā arī 
pirotehnisko izstrādājumu tehnoloģisko 
sarežģītību un ražošanas apjomu. Pārbauda 
atbilstīgus gala produktu paraugus, kurus 
paziņotā struktūra ir paņēmusi ražošanas 
vietā pirms laišanas tirgū, kā arī veic 
attiecīgus testus, kas norādīti saskaņoto 
standartu un/vai tehnisko specifikāciju 
attiecīgajās daļās, vai arī līdzvērtīgus 
testus, lai pārbaudītu pirotehniskā 
izstrādājuma atbilstību ES tipa pārbaudes 
sertifikātā aprakstītajam tipam un 
attiecīgajām šīs direktīvas prasībām. Ja 
paraugs neatbilst pieņemamam kvalitātes 
līmenim, paziņotā struktūra veic atbilstīgus 
pasākumus.

Or. en
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PASKAIDROJUMS

Vispārīga informācija

Šajā ziņojumā ir ierosināti grozījumi Eiropas Komisijas priekšlikumā par 
Direktīvas 2007/23/EK par pirotehnisko izstrādājumu laišanu tirgū pārstrādāšanu. 
Priekšlikums tika iesniegts 2011. gada novembrī, īstenojot 2008. gadā pieņemto jauno tiesisko 
regulējumu, proti, preču tiesību aktu kopumu, kurā ietilpst divi savstarpēji papildinoši 
instrumenti — Lēmums Nr. 768/2008/EK par produktu tirdzniecības vienotu sistēmu un ar ko 
atceļ Padomes Lēmumu 93/465/EEK, un Regula (EK) Nr. 765/2008, ar ko nosaka 
akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību un atceļ Regulu 
(EEK) Nr. 339/93. Priekšlikums ir daļa no to priekšlikumu kopuma, ar kuriem deviņas 
produktu direktīvas pielāgo jaunajam tiesiskajam regulējumam.

Spēkā esošajā Direktīvā 2007/23/EK ir izklāstītas drošuma pamatprasības, kurām 
pirotehniskajiem izstrādājumiem ir jāatbilst, lai tos varētu darīt pieejamus ES tirgū.

Jauno tiesisko regulējumu pieņēma, lai novērstu trūkumus spēkā esošajos Savienības 
saskaņošanas tiesību aktos nolūkā vienotajā tirgū nodrošināt godīgu konkurenci un drošus 
produktus. Tā kā spēkā esošie Savienības saskaņošanas tiesību akti dalībvalstī tika īstenoti un 
piemēroti nekonsekventi un regulēšana ir sarežģīta, gan uzņēmējiem, gan iestādēm ir arvien 
grūtāk tiesību aktus pareizi interpretēt un piemērot, kas rada nevienlīdzīgus tirgus 
nosacījumus un kā rezultātā tirgū tiek laisti arī nedroši produkti. Preču tiesību aktu kopums ir 
vispārējais satvars preču tiesību aktu racionalizēšanai nolūkā padarīt tos saskaņotākus un 
saprotamākus gan uzņēmējiem, gan tirgus uzraudzības iestādēm. Tomēr jaunā tiesiskā 
regulējuma kontekstā pieņemtā lēmuma normas nav tieši piemērojamas. Lai nodrošinātu, ka 
visas ekonomikas nozares, uz kurām attiecas Savienības saskaņošanas tiesību akti, iegūst no 
jaunā tiesiskā regulējuma uzlabojumiem, jaunā tiesiskā regulējuma kontekstā pieņemtā 
lēmuma normas jāintegrē spēkā esošajos tiesību aktos par produktiem.
Pēc tam, kad Komisija 2008. gadā pieņēma jaunā tiesiskā regulējuma tiesību aktus, tā sāka 
izvērtēt saskaņotos Eiropas tiesību aktus par produktiem, lai konstatētu, kuri no tiem ir 
jāpārskata, lai īstenotu jauno tiesisko regulējumu.

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

2011. gada novembrī iesniegto tiesību akta kopums, kurā ir 9 priekšlikumi, tostarp par 
Direktīvu 2007/23/EK, nav daļa no iepriekš minētā produktu direktīvu kopuma, bet ir 
secināts, ka tās var pielīdzināt jaunajam tiesiskajam regulējumam, jo tām ir vienāda struktūra. 
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Direktīvu aptvertās nozares ir ļoti svarīgas rūpniecības nozares, kas saskaras ar ievērojamu 
starptautisku konkurenci, un tika novērtēts, ka šīs nozares gūs labumu no vienkāršošanas un 
vienlīdzīgu konkurences apstākļu radīšanas Eiropas uzņēmumiem, uz kuriem attiecas jaunais 
tiesiskais regulējums.

Izmaiņas, kas veiktas šīs direktīvas noteikumos, attiecas uz definīcijām, uzņēmēju 
pienākumiem, pieņēmumu par saskaņoto standartu atbilstību, atbilstības deklarāciju, CE zīmi, 
paziņotajām struktūrām, drošības klauzulas procedūru un atbilstības novērtēšanas 
procedūrām. Priekšlikuma nolūks bija veikt tikai vienkāršu pielīdzināšanu Lēmuma 
Nr. 768/2008/EK horizontālajiem noteikumiem un Lisabonas līgumā lietotajai jaunajai 
terminoloģijai, tostarp jaunajiem noteikumiem par komitoloģiju.

Procedūra

Veicot pielāgošanu jaunā tiesiskā regulējuma kontekstā pieņemtajam lēmumam, ir būtiski 
jāgroza vairāki šīs direktīvas noteikumi. Ir izvēlēta tāda pārstrādāšanas metode, kas atbilst 
2001. gada 28. novembra Iestāžu nolīgumam.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta Reglamenta 87. pantu par juridiskajiem jautājumiem atbildīgā 
komiteja priekšlikumu ir izskatījusi, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta, Padomes un 
Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas ziņojumiem, un nolēmusi, ka 
priekšlikumā ir veiktas tikai tādas būtiskas izmaiņas, kas tajā ir norādītas vai ko ir norādījusi 
konsultatīvā darba grupa. 

Referentes nostāja

Referente uzskata, ka šāda 9 produktu direktīvu pielīdzināšana jaunajam tiesiskajam 
regulējumam ir svarīgs solis ceļā uz ES vienotā tirgus izveidi.

Ar jauno tiesisko regulējumu attiecībā uz produktiem ir ieviesta vienkāršota normatīvā vide, 
un tas dod iespēju konsekventāk īstenot tehniskās normas, kas palīdzēs uzlabot vienotā tirgus 
darbību, nodrošinot visā ES tirgū vienādu attieksmi pret neatbilstīgiem produktiem un 
uzņēmējiem, kā arī vienādu paziņoto struktūru novērtēšanu. 

Referente uzskata, ka 9 produktu direktīvu pielīdzināšana jaunajam tiesiskajam regulējumam 
palielinās ražotāju un patērētāju uzticību, jo tiks precizēti uzņēmēju pienākumi un dalībvalstu 
iestādēm būs efektīvāki līdzekļi tirgus uzraudzības pārbaužu veikšanai, un tā rezultātā tirgū 
būs mazāk neatbilstīgu un nedrošu produktu. 

Referente atzinīgi vērtē to, ka Komisijas priekšlikumi par pielīdzināšanu ir balstīti uz plašu 
apspriešanos ar ieinteresētajām personām, tostarp vairākiem simtu MVU, un viņu pieredzi ar 
preču tiesību aktu kopumu. 

Referente atbalsta Komisijas vispārīgo nodomu 9 produktu direktīvas tikai pielīdzināt 
Lēmuma Nr. 768/2008/EK horizontālajiem noteikumiem, tomēr ierosina vairākas izmaiņas 
Direktīvā 2007/23/EK par pirotehniskajiem izstrādājumiem, lai veiktu turpmāku precizēšanu 
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un nozares pielāgojumus, ņemot vērā turpmāk minētos mērķus.

1. Direktīvas turpmāka saskaņošana ar jauno tiesisko regulējumu un juridiskās 
noteiktības nodrošināšana

Referente uzskata, ka ir svarīgi veikt virkni izmaiņu ierosinātajā direktīvā, lai panāktu lielāku 
konsekvenci ar Lēmumā Nr. 786/2008/EK lietoto terminoloģiju un tekstā novērstu iespējamas 
neatbilstības, kas pretējā gadījumā varētu radīt tiesisko nenoteiktību.

Ir arī svarīgi precizēt tiesisko situāciju attiecībā uz produktiem, kas atbilstoši spēkā esošajai 
direktīvai ir likumīgi laisti tirgū pirms jaunās direktīvas piemērošanas un kas joprojām ir 
krājumos. Būtu jāuzsver tas, ka ES tiesību akti netiek piemēroti ar atpakaļejošu spēku, un 
jāprecizē, ka šos produktus joprojām var darīt pieejamus tirgū pēc jaunās direktīvas 
piemērošanas datuma. Tas ir īpaši svarīgi autobūves nozarē, kur tiek izmantoti pirotehniskie 
izstrādājumi, kas ir projektēti sērijveida ražošanai un sērijveidā izgatavoti parasti vismaz 15 
gadu garumā. Šajā sakarā ir svarīgi norādīt, ka transportlīdzekļiem paredzētie pirotehniskie 
izstrādājumi, kas tiek iebūvēti transportlīdzekļos, paliek pieejami tirgū, tāpat kā arī jaunas 
rezerves detaļas transportlīdzekļa remonta gadījumā. Drošuma prasību izpilde jau tiek panākta 
ar attiecīgā transportlīdzekļa tipa apstiprinājumu.

Turklāt referente uzskata, ka Komisijai būtu jānosaka pienākums internetā publiskot valsts 
normas, kurās direktīva ir transponēta, un attiecīgās sankcijas (pārredzamības princips).

2. Patērētāju aizsardzības pastiprināšana

Jaunais tiesiskais regulējums palīdz vairot patērētāju ticību vienotajam tirgum. Tādēļ vairākas 
izmaiņas ir saistītas arī ar referentes mērķi pilnībā izmantot jaunā tiesiskā regulējuma 
noteikumus par patērētāju aizsardzību. Šajā sakarā daži grozījumi dotu iespēju jauno direktīvu 
piemērot plašākam to situāciju lokam, uz ko attiecas drošuma pamatprasības, kad saprātīgi 
paredzamais lietojums būtu jāņem vērā arī produkta izstrādes posmā (sk. Regulas 
Nr. 765/2008 16. pantu par vispārīgajām prasībām). Patērētāju aizsardzība kļūtu arī labāka, 
precizējot, ka instrukcijām, drošības informācijai un marķējumam jābūt skaidram un 
saprotamam. Referente arī ir paredzējusi panākt, lai elektroiekārtas būtu pieejamākas 
cilvēkiem ar invaliditāti. Tiek ierosināts noteikt stingrākas drošuma prasības, nodrošinot, ka 
drošība attiecas arī uz bērnu, vecu cilvēku un invalīdu drošību, gadījumos, kad elektroiekārtas 
nav paredzētas profesionālai izmantošanai.

3. Birokrātijas mazināšana

Jaunajam tiesiskajam regulējumam būtu jāveicina brīvas preču aprites uzlabošanās Eiropas 
Savienībā. Tomēr šo brīvo apriti apgrūtina birokrātija. Tādēļ referente ir rūpīgi izskatījusi 
ierosināto direktīvu, lai pēc iespējas samazinātu birokrātiju, kur vien tas iespējams. Šajā 
sakarībā ziņojumā ir ierosināts modernizēt pašreizējās procedūras, atļaujot ES atbilstības 
deklarāciju iesniegt ne tikai papīra formātā, bet arī elektroniski, un samazināt birokrātiju, ar 
ko uzņēmējiem nākas saskarties attiecībā uz nākamā vai iepriekšējā uzņēmēja identifikāciju 
piegādes ķēdē.
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Kā jau iepriekš minēts, referente atbalsta jaunajā tiesiskajā regulējumā paredzēto procedūru 
vienkāršošanu un modernizēšanu, tomēr vienlaikus vēlas uzsvērt, ka dažu jaunajā satvarā 
noteikto pienākumu noteikšanai var būt nepieciešama elastīga pieeja. Piemēram, tiek 
ierosināts noteikumu par vienotu atbilstības deklarāciju papildināt ar izņēmumu gadījumos, 
kad šāda vienota dokumenta iesniegšana rada specifiskas problēmas tā sarežģītības vai 
apmēra dēļ. Šādos gadījumos jāparedz iespēja visas attiecīgās atbilstības deklarācijas iesniegt 
atsevišķi.

Referente arī ir grozījusi atsevišķus pienākumus saistībā ar transportlīdzekļiem paredzētiem 
pirotehniskajiem izstrādājumiem, jo tie tiek piegādāti tikai profesionāliem lietotājiem, kā arī 
saistībā ar valsts atļaujām un atbilstības sertifikātiem, kas pirotehniskajiem izstrādājumiem jau 
ir piešķirti saskaņā ar Direktīvu 2007/23/EK. 

4. Produktu tirgus labākas uzraudzības nodrošināšana

Lai gan referente ir lietas kursā par gaidāmo jauno tirgus uzraudzības regulu, ko sagatavojuši 
attiecīgie Komisijas dienesti, pēdējā grozījumu kopuma mērķis ir paaugstināt produktu tirgus 
uzraudzības līmeni. Šajā sakarībā referente ierosina pastiprināt tirgus uzraudzību 
tālpārdošanas gadījumā, nodrošinot to, ka visas attiecīgās prasības par informācijas sniegšanu 
tiek uzrādītas arī elektroniskajā komercijā, noteikt prasību, ka dalībvalstis katru gadu 
Komisijai iesniedz informāciju par savām darbībām tirgus uzraudzības jomā un aicināt 
dalībvalstis piešķirt pienācīgu finansējumu savām tirgus uzraudzības iestādēm. Visbeidzot, 
referente uzsver, ka dalībvalstīm jāveic attiecīgi pasākumi, lai novērstu CE zīmes nepareizu 
izmantošanu.


