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PR_COD_1amCom

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 regulai kas attiecas uz ražojumu 
tirgus uzraudzību un ar ko groza Padomes Direktīvu 89/686/EEK un 
Direktīvu 93/15/EEK, un direktīvas 94/9/EK, 94/25/EK, 95/16/EK, 97/23/EK, 1999/5/EK, 
2000/9/EK, 2000/14/EK, 2001/95/EK, 2004/108/EK, 2006/42/EK, 2006/95/EK, 
2007/23/EK, 2008/57/EK, 2009/48/EK, 2009/105/EK, 2009/142/EK, 2011/65/ES, un 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 305/2011, Regulu (EK) Nr. 764/2008 
un Regulu (EK) Nr. 765/2008
(COM(2013)0075 – C7-0043/2013 – 2013/0048(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2013)0075),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 33. pantu, 
114. panta 1. punktu un 207. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi 
priekšlikumu (C7-0043/2013),

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

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2013. gada 22. maija 
atzinumu1,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu un Starptautiskās 
tirdzniecības komitejas un Ekonomikas un monetārās komitejas atzinumus 
(A7-0000/2013),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

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.

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Tirgus uzraudzības darbība, ko aptver šī (2) Tirgus uzraudzības darbība, ko aptver šī 

                                               
1 Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
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regula, nebūtu jāorientē tikai uz veselības 
un drošības aizsardzību, bet būtu 
jāattiecina arī uz to Savienības tiesību aktu 
izpildi, kuru mērķis ir citu sabiedrības 
interešu aizsargāšana, piemēram, ar tādiem 
līdzekļiem kā reglamentēta mērījumu 
pareizība, elektromagnētiskā saderība un
energoefektivitāte.

regula, nebūtu jāorientē tikai uz veselības 
un drošības aizsardzību, bet būtu 
jāattiecina arī uz to Savienības tiesību aktu 
izpildi, kuru mērķis ir citu sabiedrības 
interešu aizsargāšana, piemēram, ar tādiem 
līdzekļiem kā reglamentēta mērījumu 
pareizība, elektromagnētiskā saderība, 
energoefektivitāte un piemērojamie vides 
tiesību akti.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Tādēļ, nosakot, ka par Savienības 
tirgū ievesto ražojumu kontroli 
atbildīgajām iestādēm ir pienākums veikt 
pietiekama mēroga kontrolpārbaudes, tiek 
sekmēta Savienības ražojumu tirgus 
drošība. Lai šādas kontrolpārbaudes būtu 
iedarbīgākas, minēto iestāžu un tirgus 
uzraudzības iestāžu vidū būtu jāstiprina 
sadarbība un informācijas apmaiņa
attiecībā uz ražojumiem, kas rada risku.

(20) Tādēļ, nosakot, ka par Savienības 
tirgū ievesto ražojumu kontroli 
atbildīgajām iestādēm ir pienākums veikt 
pietiekama mēroga kontrolpārbaudes, tiek 
sekmēta Savienības ražojumu tirgus 
drošība. Lai šādas kontrolpārbaudes būtu 
iedarbīgākas, minētajām iestādēm un 
tirgus uzraudzības iestādēm būtu jāparedz 
pienākums sadarboties un apmainīties ar 
informāciju attiecībā uz ražojumiem, kas 
rada risku, un ražojumiem, kas neatbilst 
prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Tirgus uzraudzības iestādēm, ja šīs 
iestādes uzskata to par nepieciešamu un 
samērīgu nodrošināšanai, ka šādas preces 

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

turpmāku apdraudējumu nevar radīt, 
vajadzētu būt pilnvarotām ražojumus
iznīcināt, padarīt neizmantojumus vai dot 
rīkojumu par to iznīcināšanu attiecīgajam 
saimnieciskās darbības veicējam. 
Attiecīgajam saimnieciskās darbības 
veicējam būtu jāsedz visas ar šīm 
darbībām saistītās izmaksas, jo īpaši 
izmaksas, kas radušās tirgus uzraudzības 
iestādēm.

Or. en

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Savienības preču tirgus ir liels un tajā 
nav iekšēju robežu, tāpēc ir ļoti svarīgi, lai 
dalībvalstu tirgus uzraudzības iestādes 
vēlētos un spētu savstarpēji produktīvi 
sadarboties un koordinēt kopīgu atbalstu un 
rīcību. Tātad būtu jāizveido savstarpējās 
palīdzības mehānismi.

(25) Savienības preču tirgus ir liels un tajā 
nav iekšēju robežu, tāpēc ir ļoti svarīgi, lai
šajā regulā ir paredzēta sistēma, kas liek
dalībvalstu tirgus uzraudzības iestādēm
savstarpēji produktīvi sadarboties un 
koordinēt kopīgu atbalstu un rīcību. Tātad 
būtu jāizveido, jāīsteno, jāpārbauda un 
pienācīgi jāfinansē savstarpējās palīdzības 
mehānismi.

Or. en

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
25.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25a) Komisijai būtu pastāvīgi jāuzrauga 
šīs regulas piemērošana un arī, ja 
nepieciešams, jāsniedz dalībvalstīm 
ieteikumi gadījumos, kad tā uzskata, ka 
pilnvaras, ko dalībvalstis sniegušas savām 
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tirgus uzraudzības iestādēm, nav 
pietiekamas, lai ievērotu šīs regulas 
prasības. 

Or. en

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
26.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26a) Traumas un nelaimes gadījumi rada 
lielu sociālo un ekonomisko slogu gan 
sabiedrībām kopumā, gan arī indivīdiem. 
Traumu un nelaimes gadījumu novēršanu 
var veicināt, galvenokārt uzlabojot 
traumu uzraudzību. Pamatojoties uz 
pieredzi, kas gūta projektā „Vienota rīcība 
attiecībā uz traumu uzraudzību Eiropā” 
(JAMIE), būtu steidzami jāizveido 
Eiropas mēroga datu bāze par traumām, 
jo īpaši tādēļ, ka JAMIE projekts beidzas 
2014. gadā.  Turklāt ir jāuzņemas 
politiskas saistības, lai nodrošinātu, ka 
dalībvalstīm datu apmaiņa par traumām 
ir viena no galvenajām prioritātēm.

Or. en

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Būtu jānodibina Eiropas Tirgus 
uzraudzības forums, kurā būtu tirgus 
uzraudzības iestāžu pārstāvji. Ar Foruma 
palīdzību visas attiecīgās ieinteresētās 
personas, arī profesionālās organizācijas un 
patērētāju organizācijas, vajadzētu iesaistīt

(27) Būtu jānodibina Eiropas Tirgus 
uzraudzības forums, kurā būtu tirgus 
uzraudzības iestāžu pārstāvji. Forumam 
vajadzētu kalpot par platformu 
strukturētai dalībvalstu iestāžu sadarbībai 
un tam būtu jānodrošina ilgstoši un 
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tā, lai tirgus uzraudzības programmu 
veidošanā, īstenošanā un atjaunināšanā
būtu iespējams izmantot pieejamu tirgus 
uzraudzībai būtisku informāciju.

pastāvīgi līdzekļi, lai iesaistītu attiecīgās 
ieinteresētās personas, arī profesionālās 
organizācijas, rūpniecības organizācijas
un patērētāju organizācijas tā, lai tirgus 
uzraudzības programmu veidošanā, 
īstenošanā un atjaunināšanā būtu iespējams 
izmantot pieejamu tirgus uzraudzībai 
būtisku informāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Komisijai būtu jāatbalsta sadarbība 
starp tirgus uzraudzības iestādēm un 
jāpiedalās Forumā. Šajā regulā būtu 
jāizklāsta Forumam veicamo uzdevumu 
saraksts. Foruma sanāksmes vajadzētu 
organizēt izpildsekretariātam, kam būtu 
jāatbalsta Foruma uzdevumu pildīšana arī 
ar citām darbībām.

(28) Komisijai būtu jāatbalsta sadarbība 
starp tirgus uzraudzības iestādēm un 
jāpiedalās Forumā. Šajā regulā būtu 
jāizklāsta Forumam veicamo uzdevumu 
saraksts. Foruma sanāksmes vajadzētu 
organizēt izpildsekretariātam, kam būtu 
jāatbalsta Foruma uzdevumu pildīšana arī 
ar citām darbībām. Lai Savienībā 
racionalizētu tirgus uzraudzības prakses 
un padarītu tirgus uzraudzību vēl 
efektīvāku, Komisijai būtu jāapsver 
iespēja ierosināt laiku, kad šo regulu 
vajadzētu nākamreiz pārskatīt, lai 
Forumam tiktu piešķirtas pilnvaras 
noteikt saistošus ieteikumus attiecībā uz 
tirgus uzraudzības kvalitāti un praksi.

Or. en

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
29.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29a) Ņemot vērā pretrunas, kas pastāv 
starp to, ka, no vienas puses, arvien 
palielinās iekšējā tirgū apgrozībā laisto 
ražojumu skaits, bet, no otras puses, 
nepietiek līdzekļu, lai līdz vajadzīgajam 
līmenim  radikāli palielinātu tirgus 
uzraudzību, Komisijai būtu jāizpēta jauni 
un novatoriski uz tirgus pieredzi balstīti 
papildu risinājumi, kā nodrošināt 
efektīvāku tirgus uzraudzību plašos 
apjomos, piemēram, trešo pušu veiktu 
kvalitātes kontroles sistēmu un ražojumu 
revīziju.  Komisijai šo apspriežu rezultāti 
būtu jāiekļauj vispārējā novērtējuma 
ziņojumā, ko sagatavotu atbilstīgi šīs 
regulas 33. pantam.

Or. en

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(33) Dalībvalstīm būtu jāpieņem noteikumi 
par sankcijām, kas piemērojamas par šīs 
regulas pārkāpumiem, un jānodrošina, lai 
tie tiktu īstenoti. Sankcijām jābūt 
iedarbīgām, samērīgām un preventīvām un 
tajās jāiekļauj visā Savienībā saskaņotas 
administratīvās sankcijas. Dalībvalstīm 
būtu jānodrošina, ka no šīm 
administratīvajām sankcijām gūtie 
ieņēmumi tiek piešķirti tirgus uzraudzības 
darbībām.

Or. en

Pamatojums

Soda sankcijas, tostarp bargas sodanaudas saimnieciskās darbības veicējiem, kas vienotajā 
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tirgū apzināti laiž apgrozībā bīstamus vai neatbilstošus izstrādājumus, būtu jāievieš ES 
līmenī. Dalībvalstīm būtu jāuzskata tirgus uzraudzības darbības par prioritāti, un attiecīgi 
šīm darbībām būtu jāparedz pietiekami līdzekļi.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
33.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33a) Lai palielinātu šo sankciju 
iedarbību, Komisijai būtu tās jādara 
zināmas sabiedrībai. Turklāt 
saimnieciskās darbības veicēji, kas 
vairākkārt ir pārkāpuši šīs regulas 
noteikumus, būtu jāiekļauj sabiedrībai 
pieejamā Savienības mēroga „melnajā 
sarakstā”.

Or. en

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(34) Tirgus uzraudzība vismaz daļēji būtu 
jāfinansē ar maksām, ko iekasē no 
saimnieciskās darbības veicējiem 
gadījumos, kad tirgus uzraudzības iestādes 
tiem prasa veikt koriģējošus pasākumus vai 
kad šīm iestādēm pasākumi jāveic pašām. 
Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka 
ieņēmumi, kas gūti no atbilstīgi šai 
regulai piespiestajām sodanaudām, tiek 
piešķirti tirgus uzraudzības darbībām.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm būtu jāuzskata tirgus uzraudzības darbības par prioritāti, un attiecīgi šīm 
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darbībām būtu jāparedz pietiekami līdzekļi.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) Lai šīs regulas īstenošanai nodrošinātu 
vienādus nosacījumus, būtu jāpiešķir 
Komisijai īstenošanas pilnvaras, ar kurām 
nodrošinātu vienādus nosacījumus 
kontrolpārbaužu veikšanai saistībā ar 
konkrētām ražojumu kategorijām vai 
nozarēm, arī attiecībā uz veicamo pārbaužu 
mērogu un pārbaudāmo paraugu izlašu 
pietiekamību. Īstenošanas pilnvaras būtu 
jāpiešķir arī attiecībā uz kārtību, kādā 
saimnieciskās darbības veicēji tirgus 
uzraudzības iestādēm sniedz informāciju, 
proti, lai būtu paredzēti vienādi nosacījumi 
to gadījumu identificēšanai, kuros šādu 
informāciju nevajag sniegt. Turklāt 
īstenošanas pilnvaras būtu jāpiešķir 
attiecībā uz to kārtību un procedūrām, ko 
ievēro informācijas apmaiņā ar sistēmas 
RAPEX starpniecību, un vajadzības 
gadījumā attiecībā uz pagaidu vai 
pastāvīgiem tirgus ierobežojumiem, ko 
pieņem attiecībā uz ražojumiem, kuri rada 
nopietnu risku, visos gadījumos, kad citos 
Savienības tiesību aktos attiecīgo risku 
novēršanai konkrēta procedūra nav 
paredzēta, norādot, tieši kādus
kontrolpasākumus dalībvalstīm 
nepieciešams pieņemt, lai īstenošana būtu 
rezultatīva. Šīs pilnvaras būtu jāizmanto 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka 
normas un vispārīgus principus par 
dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri 
attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu.

(38) Lai šīs regulas īstenošanai nodrošinātu 
vienādus nosacījumus, būtu jāpiešķir 
Komisijai īstenošanas pilnvaras, ar kurām 
nodrošinātu vienādus nosacījumus 
kontrolpārbaužu veikšanai saistībā ar 
konkrētām ražojumu kategorijām vai 
nozarēm, arī attiecībā uz veicamo pārbaužu 
mērogu un pārbaudāmo paraugu izlašu 
pietiekamību. Īstenošanas pilnvaras būtu 
jāpiešķir arī attiecībā uz kārtību, kādā 
saimnieciskās darbības veicēji tirgus 
uzraudzības iestādēm sniedz informāciju, 
proti, lai būtu paredzēti vienādi nosacījumi 
to gadījumu identificēšanai, kuros šādu 
informāciju nevajag sniegt. Turklāt 
īstenošanas pilnvaras būtu jāpiešķir 
attiecībā uz to kārtību un procedūrām, ko 
ievēro informācijas apmaiņā ar sistēmas 
RAPEX starpniecību, un vajadzības 
gadījumā attiecībā uz pagaidu vai 
pastāvīgiem tirgus ierobežojumiem, ko 
pieņem attiecībā uz ražojumiem, kuri rada 
nopietnu risku, visos gadījumos, kad citos 
Savienības tiesību aktos attiecīgo risku 
novēršanai konkrēta procedūra nav 
paredzēta, norādot, tieši kādus 
kontrolpasākumus dalībvalstīm 
nepieciešams pieņemt, lai īstenošana būtu 
rezultatīva. Turklāt īstenošanas pilnvaras 
būtu jāpiešķir arī Komisijai attiecībā uz 
vispārējo riska novērtēšanas metodiku un, 
attiecīgā gadījumā, pamatnostādnēm par 
šīs vispārējās metodikas piemērošanu 
konkrētām ražojumu kategorijām. Šīs 
pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un 
vispārīgus principus par dalībvalstu 
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kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 
Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
42.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(42a) Šajā regulā būtu jāievēro 
piesardzības princips, lai nodrošinātu 
cilvēku veselības un patērētāju tiesību 
augsta līmeņa aizsardzību.

Or. en

Pamatojums

Ir jāpievieno īpaša atsauce uz piesardzības principu, lai uzsvērtu tā būtisko nozīmi šajā 
regulā

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) “ražojums” ir ražošanas procesā iegūts
produkts;

(1) “ražojums” ir ražošanas procesā radīta 
viela, pārstrādes produkts vai prece, kas 
nav pārtika, lopbarība, cilvēka izcelsmes 
produkti vai augu vai dzīvnieku izcelsmes 
produkti, kas tieši saistīti ar to turpmāko 
pavairošanu;

Or. en

Pamatojums

Termina „ražojums” precizējums.
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Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
3. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) “pilnvarotais pārstāvis” ir jebkura 
fiziska vai juridiska persona, kas Savienībā 
veic uzņēmējdarbību un kas ir saņēmusi 
rakstisku ražotāja pilnvarojumu rīkoties tā 
vārdā attiecībā uz konkrētiem 
uzdevumiem;

(5) “pilnvarotais pārstāvis” ir jebkura 
fiziska vai juridiska persona, kas Savienībā 
veic uzņēmējdarbību un kas ir saņēmusi 
rakstisku ražotāja pilnvarojumu rīkoties tā 
vārdā attiecībā uz konkrētiem 
uzdevumiem, ņemot vērā pēdējā saistības 
saskaņā ar atbilstīgajiem Kopienas tiesību 
aktiem;

Or. en

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
3. pants – 13. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(13) “ražojums, kas rada risku” ir 
ražojums, kas:

(a) neatbilst piemērojamajiem Savienības 
tiesību aktiem, vai
(b) var negatīvi ietekmēt cilvēku veselību 
un drošību kopumā, veselību un drošību 
darba vietā, patērētāju tiesības, vidi, 
sabiedrisko drošību un citas sabiedrības 
intereses tādā veidā, ka ir pārsniegta 
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pakāpe, kuru var uzskatīt par saprātīgu un 
pieņemamu parastos vai saprātīgi 
paredzamos attiecīgā ražojuma lietošanas 
apstākļos, pie kā pieder arī tā lietošanas 
ilgums un, attiecīgā gadījumā, prasības, 
kuras attiecas uz laišanu ekspluatācijā, 
uzstādīšanu un apkopi;

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz šīs regulas darbības jomu minētais grozījums precizē, ka Regulā paredzētajām 
prasībām nevajadzētu attiekties tikai uz ražojumu drošību, bet tās jāpaplašina, iekļaujot  visas 
parējās tehniskajās jomas, par kurām ir atbildīgas pārraudzības iestādes.

Grozījums Nr. 18

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) “ražojums, kas rada potenciālu 
risku” ir ražojums, kas rada jaunu 
potenciālu risku vai zināmu risku jaunos 
vai nezināmos apstākļos, kuram varētu 
būt nozīmīga ietekme, bet kuru pagaidām 
vēl nevar pilnībā saprast vai novērtēt.

Or. en

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
3. pants – 18. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(18) “Savienības saskaņošanas tiesību akti” 
ir Savienības tiesību akti, ar ko saskaņo 
ražojumu tirdzniecības nosacījumus, 
paredzot šim ražojumam prasītās īpašības, 
piemēram, kvalitātes līmeņus, veiktspēju, 
nekaitīgumu vai izmērus, tostarp prasības, 
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kas attiecināmas uz konkrēto ražojumu 
saistībā ar nosaukumu, ar kādu šis 
ražojums tiek pārdots, terminoloģiju, 
simboliem, testēšanu un testēšanas 
metodēm, marķēšanu vai etiķēšanu un 
atbilstības novērtēšanas procedūrām;

Or. en

Pamatojums

Precizējums par nosacījumu, kurā paredzēts, ka ir jāaptver arī tiesību akti par laišanu tirgū.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Tirgus uzraudzības darbību un kontroļu 
uz ārējās robežas īstenošanu pārrauga 
dalībvalstis, kas par šīm darbībām un 
kontrolēm katru gadu ziņo Komisijai.
Ziņotajā informācijā ietilpst statistika par 

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

informāciju paziņo visām dalībvalstīm.
Komisija sagatavo kopsavilkumu par tai 
ziņoto informāciju un publisko šo
kopsavilkumu elektroniskā veidā un, 
attiecīgā gadījumā, arī citos veidos.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm par savām darbībām jāziņo Komisijai. Turklāt atbilstīgā informācija par dažādu 
dalībvalstu sasniegumiem ir jāpublisko.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Rezultātu publicēšana ir iekļauta 3. punktā.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Katra dalībvalsts piešķir tirgus 
uzraudzības iestādēm pilnvaras un uztic 
tām uzdevumu pienācīgai izpildei
nepieciešamos attiecīgos resursus un 
līdzekļus un ziņo par to Komisijai.
Komisija izvērtē vai šīs pilnvaras un 
līdzekļi ir pietiekami atbilstīgai konkrētās 
dalībvalsts to tirgus uzraudzības 
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pienākumu veikšanai, kas paredzēti šajā 
regulā, un publisko šīs novērtēšanas 
rezultātus elektroniskā veidā un, attiecīgā 
gadījumā, arī citos veidos.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu saskaņotu šīs regulas piemērošanu visā ES, Komisijai ir jāuztic uzdevums 
rūpīgi uzraudzīt tās īstenošanu. 

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Tirgus uzraudzības iestādes apmainās ar 
informāciju, kopīgi veic un koordinē 
darbību gan savā starpā, gan ar iestādēm, 
kuras atbildīgas par ražojumu kontrolēm uz 
Savienības ārējām robežām.

Or. en

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Katra dalībvalsts Komisiju informē par 
savām tirgus uzraudzības iestādēm un to 
kompetences jomām, darot zināmu 
vajadzīgo kontaktinformāciju, un Komisija 
šo informāciju nodod citām dalībvalstīm 
un publicē tirgus uzraudzības iestāžu 
sarakstu.

4. Katra dalībvalsts Komisiju informē par 
savām tirgus uzraudzības iestādēm un to 
kompetences jomām, darot zināmu 
vajadzīgo kontaktinformāciju. Komisija 
publisko šo sarakstu elektroniskā veidā
un, attiecīgā gadījumā, arī citos veidos.
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Or. en

Grozījums Nr. 26

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 27

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Tirgus uzraudzības iestādes savā teritorijā
nekavējoties brīdina lietotājus par 
ražojumiem, attiecībā uz kuriem iestādes 
konstatējušas, ka tie rada risku.

Or. en

Pamatojums

Tirgus uzraudzības iestādēm ir nekavējoties jāinformē patērētāji par ražojumiem, kas rada 
risku.
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Grozījums Nr. 28

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

Jāsniedz konkrēta atsauca uz piesardzības principu.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
6. pants – 5. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(a) patērētājiem un citām ieinteresētām 
personām dod iespēju iesniegt sūdzības par 
jautājumiem, kas saistīti ar ražojumu 
drošumu, tirgus uzraudzības darbībām un 
riskiem, kuri rodas ražojumu sakarā, un
pieņemamā laika posmā uzrauga šo 
sūdzību izskatīšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 31

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) verificē, vai ir veikti koriģējoši 
pasākumi;

(b) verificē, vai ir savlaicīgi veikti 
koriģējoši pasākumi;

Or. en

Grozījums Nr. 32

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(c) seko zinātnes un tehnikas atziņām par 
ražojumu drošumu un pārzina jomas 
jaunākās norises, kā arī tam, vai ražojumi 
atbilst piemērojamo Savienības tiesības 
aktu prasībām.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā šīs regulas piemērošanas jomu, šo prasību nevajadzētu attiecināt tikai uz 
drošumu, bet tā jāpaplašina, iekļaujot tajā visas pārējās tehniskās jomas, kurās tirgus 
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uzraudzības iestādēm ir jādarbojas,

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Katra dalībvalsts izstrādā individuālas 
nozaru programmas un šīs programmas 
pārskata un vajadzības gadījumā atjaunina 
katru gadu. Šīs programmas aptver visas 
nozares, kurās iestādes veic tirgus 
uzraudzības darbību.

2. Katra dalībvalsts izstrādā individuālas 
nozaru programmas, ņemot vērā svarīgāko 
attiecīgo iesaistīto personu, tostarp 
arodorganizāciju, rūpniecības un
patērētāju organizāciju, ieguldījumu un
šīs programmas pārskata un vajadzības 
gadījumā atjaunina katru gadu. Šīs 
programmas aptver visas nozares, kurās 
iestādes veic tirgus uzraudzības darbību.

Or. en

Grozījums Nr. 34

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija izvērtē vispārīgās un 
individuālās nozaru programmas un 
vajadzības gadījumā, pamatojoties uz šo 
novērtējumu, sniedz dalībvalstīm 
ieteikumus. Komisija šo novērtējumu 
rezultātus un vajadzības gadījumā arī 
dalībvalstīm sniegtos ieteikumus publisko 
elektroniskā veidā un attiecīgā gadījumā 
arī citos veidos.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu saskaņotu šīs regulas piemērošanu visā ES, Komisijai ir jāuztic uzdevums 
rūpīgi uzraudzīt tās īstenošanu un, attiecīgā gadījumā, sagatavot ieteikumus dalībvalstīm. 
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Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Saņemot pamatotu pieprasījumu, 
saimnieciskās darbības veicēji atbilstīgi 
savai darbībai piegādes ķēdē un attiecīgā 
gadījumā, iekļaujot atbilstības 
novērtēšanas struktūras, dara tirgus 
aizsardzības iestādēm pieejamu visu to 
dokumentāciju un informāciju, kas tām 
nepieciešama savas darbības īstenošanai.

Or. en

Pamatojums

Skaidrāk ir jādefinē dažādu saimnieciskās darbības veicēju pienākumi, ņemot vērā to darbību 
piegādēs ķēdē.

Grozījums Nr. 36

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ražotāji, kas veic uzņēmējdarbību 
ārpus Savienības, tirgus uzraudzībai ieceļ 
pilnvarotu pārstāvi, kas veic 
uzņēmējdarbību Savienības teritorijā. 

Or. en

Grozījums Nr. 37

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Ražotāji un importētāji uz ražojuma 
vai, ja tas nav iespējams, uz iesaiņojuma 
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vai ražojumam pievienotajā dokumentā 
norāda savu nosaukumu, reģistrēto 
komercnosaukumu vai reģistrēto preču 
zīmi un adresi, kur ar tiem var sazināties. 
Adresē norāda vienu kontaktpunktu, kuru 
izmantojot var sazināties ar ražotāju vai 
importētāju.

Or. en

Grozījums Nr. 38

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā šīs regulas piemērošanas jomu, ir skaidri jānorāda, ka šo prasību nevajag 
attiecināt tikai uz drošumu, bet tā jāpaplašina, iekļaujot tajā visas pārējās tehniskās jomās, 
kurās tirgus uzraudzības iestādēm ir jādarbojas.

Grozījums Nr. 39

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

par nepieciešamu un samērīgu, tās var 
iznīcināt vai citādi padarīt neizmantojamu 
ražojumu, kas rada risku. Ar šīm darbībām 
saistītās izmaksas pilnībā vai daļēji sedz
attiecīgais saimnieciskās darbības veicējs.

Or. en

Pamatojums

Regulā ir jāiekļauj prasība par maksas iekasēšanu, lai nodrošinātu saskaņotu tās 
piemērošanu visā ES teritorijā. Pienākums nevis fakultatīvs pasākums stimulētu tirgus 
uzraudzības iestādes rīkoties, un to var arī uzskatīt par sodu attiecīgajam saimnieciskās 
darbības veicējam. 

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Precizējums, lai nodrošinātu juridisko noteiktību.

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
10. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

daļēji sedz to darbības izmaksas, arī riska 
novērtēšanas vajadzībām veiktas testēšanas 
izmaksas.

Maksu aprēķina, pamatojoties uz katras 
tirgus uzraudzības darbības patiesajām 
izmaksām un to attiecina uz saimnieciskās 
darbības veicējiem, kuri tiek pakļauti 
šādām uzraudzības darbībām.  Šāda 
maksa nepārsniedz veiktās tirgus 
uzraudzības darbības patiesās izmaksas 
un var daļēji vai pilnībā atspoguļot laiku, 
ko patērējuši uzraudzības iestādes 
darbinieki šo tirgus uzraudzības darbību 
veikšanai.

Or. en

Pamatojums

Regulā ir jāiekļauj prasība par maksas iekasēšanu, lai nodrošinātu saskaņotu tās 
piemērošanu visā ES teritorijā. Pienākums nevis fakultatīvs pasākums stimulētu tirgus 
uzraudzības iestādes rīkoties, un to var arī uzskatīt par sodu attiecīgajam saimnieciskās 
darbības veicējam. 

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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



PR\939909LV.doc 27/42 PE513.324v01-00

LV

Or. en

Pamatojums

Precizējums, lai nodrošinātu juridisko noteiktību.

Grozījums Nr. 43

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija var, pieņemot īstenošanas aktus, 
noteikt vispārējo riska novērtēšanas 
metodiku un attiecīgā gadījumā arī 
pamatnostādnes par šīs vispārējās 
metodikas piemērošanu konkrētām 
ražojumu kategorijām. Šos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar 32. panta 
2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu saskaņotu šīs regulas piemērošanu, Komisijai būtu jāpiešķir pilnvaras 
izstrādāt  vispārējās riska novērtēšanas metodikas pamatnoteikumus.

Grozījums Nr. 44

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(a) visām ražojumam piemērojamām 
prasībām, kuras noteiktas Savienības 
saskaņošanas tiesību aktos vai no tiem 
izriet un kuras saistītas ar izskatāmo 
iespējamo risku, pilnībā ņemot vērā 
testēšanas, inspekcijas un kalibrēšanas
ziņojumus vai sertifikātus, kas apliecina 
atbilstību un ko izsniegusi atbilstības 
novērtēšanas struktūra, kas ir akreditēta 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 765/2008;
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Or. en

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
13. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ražojumu, kura laišanu brīvā apgrozībā 
iestādes, kas atbild par kontroli uz ārējās 
robežas, apturējušas saskaņā ar 14. pantu, 
laiž brīvā apgrozībā, ja trīs darbdienās pēc 
tam, kad apturēta laišana brīvā apgrozībā, 
tirgus uzraudzības iestādes nav 
pieprasījušas minētajām iestādēm turpināt 
apturēšanu vai ja tirgus uzraudzības 
iestādes tās informējušas, ka ražojums 
nerada risku, un ar nosacījumu, ka ir 
izpildītas visas citas prasības un 
formalitātes saistībā ar šādu laišanu brīvā 
apgrozībā.

1. Ražojumu, kura laišanu brīvā apgrozībā 
iestādes, kas atbild par kontroli uz ārējās 
robežas, apturējušas saskaņā ar 14. pantu, 
laiž brīvā apgrozībā, ja trīs darbdienās pēc 
tam, kad ir paziņots par laišanas brīvā 
apgrozībā apturēšanu, tirgus uzraudzības 
iestādes nav pieprasījušas minētajām 
iestādēm turpināt apturēšanu vai ja tirgus 
uzraudzības iestādes tās informējušas, ka 
ražojums nerada risku, un ar nosacījumu, 
ka ir izpildītas visas citas prasības un 
formalitātes saistībā ar šādu laišanu brīvā 
apgrozībā.
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Or. en

Pamatojums

Ierosinātās regulas 14. panta 4. punktā paredzēts, ka iestādes, kuras atbild par kontroli uz 
ārējās robežas, nekavējoties paziņo tirgus uzraudzības iestādēm par visiem apturēšanas 
gadījumiem. Tādēļ ir atbilstīgi, ka 15. panta 1.punkā minētais trīs darba dienu periods sākas 
no tā laika, kad ir sniegts paziņojums par apturēšanu.

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Tāda atbilstība jebkādu Savienības 
saskaņošanas tiesību aktu prasībām, ko 
piemēro ražojumam, kad to laiž brīvā 
apgrozībā, un kas attiecas uz izskatāmo 
iespējamo risku, kurā pilnībā ņemti vērā 
testēšanas, inspekcijas un kalibrēšanas
ziņojumi vai sertifikāti, kas apliecina 
atbilstību un ko izsniegusi atbilstības 
novērtēšanas struktūra, kas ir akreditēta 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 765/2008,
rada tirgus uzraudzības iestāžu 
pieņēmumu, ka ražojums nerada risku.
Tomēr tas neliedz minētajām iestādēm dot 
norādījumu iestādēm, kuras atbild par 
kontroli uz ārējās robežas, nelaist ražojumu 
brīvā apgrozībā, ja ir pierādījumi, ka 
ražojums faktiski rada risku, neraugoties uz 
šādu atbilstību.

Or. en

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
16. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Tirgus uzraudzības iestādes var iekasēt
maksas, kas pilnībā vai daļēji sedz to 

6. Tirgus uzraudzības iestādes iekasē no 
personas, kas ražojumu deklarējusi 
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darbības izmaksas, tostarp riska 
novērtēšanai veikto testu izmaksas, ja tās 
veic pasākumus saskaņā ar 1. punktu.

laišanai brīvā apgrozībā, maksas, kas 
pilnībā vai daļēji sedz to darbības 
izmaksas, tostarp riska novērtēšanai veikto 
testu izmaksas, ja tās veic pasākumus 
saskaņā ar 1. punktu.

Maksu aprēķina, pamatojoties uz katras 
tirgus uzraudzības darbības patiesajām 
izmaksām un to attiecina uz personu, kas 
laišanai brīvā apgrozībā deklarējusi 
ražojumu, kurš tiek pakļauts šādām 
uzraudzības darbībām. Šāda maksa 
nepārsniedz veiktās tirgus uzraudzības 
darbības patiesās izmaksas un var daļēji 
vai pilnībā atspoguļot laiku, ko patērējuši 
uzraudzības iestādes darbinieki šo tirgus 
uzraudzības darbību veikšanai.

Or. en

Pamatojums

Regulā ir jāiekļauj prasība par maksas iekasēšanu, lai nodrošinātu saskaņotu tās 
piemērošanu visā ES teritorijā.

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

Precizējums, lai nodrošinātu juridisko noteiktību.

Grozījums Nr. 50

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Tā kā ražojuma aprite vienotajā tirgū ir netraucēta, šis atbrīvojums jāsvītro ka nevajadzīgs.

Grozījums Nr. 51

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) risku un to īpašību noteikšana;

Or. en

Grozījums Nr. 52

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja ir nepieciešams vai lietderīgi, ICSMS
var arī darīt pieejamu izmantošanai 

Ja ir nepieciešams vai lietderīgi, ICSMS arī
dara pieejamu izmantošanai iestādēm, 
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iestādēm, kuras atbild par kontroli uz ārējās 
robežas.

kuras atbild par kontroli uz ārējās robežas.

Or. en

Pamatojums

Uzlabojot apmaiņu ar informāciju, tiks veicināta un stiprināta arī sadarbība ar iestādēm, kas 
atbild par kontroli uz ārējām robežām.

Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums
21. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Tirgus uzraudzības iestādes atzīst to 
testēšanas ziņojumu derīgumu, kurus 
sagatavojušas citu dalībvalstu tirgus 
uzraudzības iestādes vai kuri tām 
sagatavoti un ievadīti ICSMS, un izmanto 
minētos testēšanas ziņojumus.

3. Tirgus uzraudzības iestādes atzīst to 
testēšanas, inspekcijas un kalibrēšanas
ziņojumu derīgumu, kurus sagatavojušas 
citu dalībvalstu tirgus uzraudzības iestādes 
vai kuri tām sagatavoti un ievadīti ICSMS, 
un izmanto minētos testēšanas ziņojumus.

Or. en

Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums
22. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Komisija un dalībvalstis var apmainīties ar 
konfidenciālu informāciju, tostarp sistēmā 
RAPEX nosūtītu informāciju, ar trešo 
valstu regulatīvajām iestādēm vai 
starptautiskām organizācijām, ar kurām 
Komisija un dalībvalsts vai dalībvalstu 
grupa uz savstarpīguma pamatiem ir 
noslēgusi divpusējas vai daudzpusējas 
vienošanās par konfidencialitāti.

Komisija un dalībvalstis var apmainīties ar 
konfidenciālu informāciju, tostarp sistēmā 
RAPEX nosūtītu informāciju ar 
pieteikuma iesniedzējām valstīm, trešo 
valstu regulatīvajām iestādēm vai 
starptautiskām organizācijām, ar kurām 
Komisija un dalībvalsts vai dalībvalstu 
grupa uz savstarpīguma pamatiem ir 
noslēgusi divpusējas vai daudzpusējas 
vienošanās par konfidencialitāti.

Or. en
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Pamatojums

Lai saskaņotu ar 19. panta 4. punktu.

Grozījums Nr. 55

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Starp dalībvalstu tirgus uzraudzības 
iestādēm, starp dažādām iestādēm katrā 
dalībvalstī un starp tirgus uzraudzības 
iestādēm un Komisiju, un attiecīgajām 
Savienības aģentūrām notiek efektīva 
sadarbība un informācijas apmaiņa par 
tirgus uzraudzības programmām un visiem 
jautājumiem, kuri saistīti ar ražojumiem, 
kas rada risku.

1. Starp dalībvalstu tirgus uzraudzības 
iestādēm, starp dažādām iestādēm katrā
atsevišķā dalībvalstī un starp dažādu 
dalībvalstu iestādēm un starp tirgus 
uzraudzības iestādēm un Komisiju, un 
attiecīgajām Savienības aģentūrām notiek 
efektīva sadarbība un informācijas apmaiņa 
par tirgus uzraudzības programmām un 
visiem jautājumiem, kuri saistīti ar 
ražojumiem, kas rada risku.

Or. en

Pamatojums

Sadarbība un informācijas apmaiņa starp dažādām attiecīgajām iestādēm ir jāgarantē ne 
tikai atsevišķā dalībvalstī, bet arī starp visām dalībvalstīm, jo tas uzlabos sadarbību un 
koordinēšanu starp attiecīgajām iestādēm.

Grozījums Nr. 56

Regulas priekšlikums
25. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. EMSF var uzaicināt ekspertus un citas 
trešās personas piedalīties sanāksmēs vai 
sniegt rakstisku ieguldījumu.

5. EMSF var regulāri un ilgstoši uzaicināt 
ekspertus un citas trešās personas 
piedalīties sanāksmēs vai sniegt rakstisku 
ieguldījumu.

Or. en

Pamatojums

Plašāka sadarbība ar ieinteresētajām personām novērš tehniskās pieredzes trūkumu, jo īpaši 
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attiecībā uz sarežģītām tehnoloģijām, ar kurām saskaras tirgus uzraudzības iestādes.

Grozījums Nr. 57

Regulas priekšlikums
25. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. EMSF var izveidot pastāvīgas vai 
pagaidu apakšgrupas, kas ietver tirgus 
uzraudzības administratīvās sadarbības 
grupas, kuras izveidotas Savienības 
saskaņošanas tiesību aktu īstenošanai.
Organizācijas, kas Savienības mērogā 
pārstāv nozares, mazo un vidējo 
uzņēmumu, patērētāju, laboratoriju un 
atbilstības novērtēšanas struktūru intereses,
var uzaicināt piedalīties šādās apakšgrupās 
kā novērotājas.

6. EMSF var izveidot pastāvīgas vai 
pagaidu apakšgrupas, kas ietver tirgus 
uzraudzības administratīvās sadarbības 
grupas, kuras izveidotas Savienības 
saskaņošanas tiesību aktu īstenošanai.
Organizācijas, kas Savienības mērogā 
pārstāv nozares, mazo un vidējo 
uzņēmumu, patērētāju, laboratoriju un 
atbilstības novērtēšanas struktūru intereses,
aicina regulāri un ilgstoši piedalīties šādās 
apakšgrupās kā novērotājas.

Or. en

Grozījums Nr. 58

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(la) organizēt specifiskas un regulāras 
tirgus uzraudzības darbības attiecībā uz 
ražojumiem, ko izplata tiešsaistē;

Or. en

Grozījums Nr. 59

Regulas priekšlikums
28. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) akreditēties atbilstīgi Regulas (EK) 
Nr. 765/2008 noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātajām ES references laboratorijām vajadzētu būt akreditētām atbilstīgi Regulas (EK) 
Nr. 765/2008 noteikumiem, lai nodrošinātu, ka tās atrodas vienādos apstākļos ar citām 
attiecīgajām atbilstības novērtēšanas struktūrām.

Grozījums Nr. 60

Regulas priekšlikums
28. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) palīdzēt izšķirt strīdus starp dalībvalstu
iestādēm, saimnieciskās darbības veicējiem
un atbilstības novērtēšanas struktūrām;

(b) izšķirt strīdus, kas rodas, ja dažādu
dalībvalstu tirgus uzraudzības iestādes, 
saimnieciskās darbības veicēji un 
atbilstības novērtēšanas struktūras ir 
dažādi novērtējušas riskus

Or. en

Grozījums Nr. 61

Regulas priekšlikums
31. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis pieņem noteikumus par 
sankcijām, kas piemērojamas, ja tiek 
pārkāpti šīs regulas noteikumi, ar kuriem 
nosaka saimnieciskās darbības veicēju 
pienākumus, un ja tiek pārkāpti jebkuru 
Savienības saskaņošanas tiesību aktu, kas 
attiecas uz šīs regulas darbības jomā 
ietvertajiem ražojumiem, noteikumi, ar 
kuriem nosaka saimnieciskās darbības 
veicēju pienākumus, ja minētajos tiesību 

Dalībvalstis pieņem noteikumus, ar kuriem 
nosaka atbilstīgas sankcijas, kas 
piemērojamas, ja tiek pārkāpti šīs regulas 
noteikumi, ar kuriem nosaka saimnieciskās 
darbības veicēju pienākumus, un ja tiek 
pārkāpti jebkuru Savienības saskaņošanas 
tiesību aktu, kas attiecas uz šīs regulas 
darbības jomā ietvertajiem ražojumiem, 
noteikumi, ar kuriem nosaka saimnieciskās 
darbības veicēju pienākumus, ja minētajos 



PE513.324v01-00 36/42 PR\939909LV.doc

LV

aktos nav paredzētas sankcijas, un veic 
visus vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu to īstenošanu. Paredzētajām 
sankcijām jābūt iedarbīgām, samērīgām 
un preventīvām. Dalībvalstis šos
noteikumus paziņo Komisijai līdz [ierakstīt 
datumu − 3 mēneši pirms šīs regulas 
piemērošanas datuma] un nekavējoties 
paziņo par jebkādiem turpmākiem tos
ietekmējošiem grozījumiem.

tiesību aktos nav paredzētas sankcijas, un 
veic visus vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu to īstenošanu. Dalībvalstis
minētos noteikumus paziņo Komisijai līdz
… * un nekavējoties tai paziņo par
jebkuriem turpmākiem grozījumiem, kas
tos ietekmē.

____________
* OV: lūdzu, ievietojiet datumu — trīs 
mēneši pirms šās regulas piemērošanas 
dienas.

Or. en

Grozījums Nr. 62

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Paredzētās sankcijas ir iedarbīgas, 
samērīgas un preventīvas, un tajās ietilpst 
arī administratīvās sankcijas attiecīgajam 
saimnieciskās darbības veicējam vismaz 
10 % no tā kopējā gada apgrozījuma 
iepriekšējā finanšu gadā;

Or. en

Pamatojums

Soda sankcijas, tostarp bargas sodanaudas saimnieciskās darbības veicējiem, kas vienotajā 
tirgū apzināti ievieš bīstamus vai neatbilstošus izstrādājumus, būtu jāievieš ES līmenī.

Grozījums Nr. 63

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

 Pirmajā daļā minētajās sankcijās ņem vērā 
uzņēmumu lielumu un it sevišķi mazo un 
vidējo uzņēmumu stāvokli. Sankcijas var 
palielināt, ja attiecīgais saimnieciskās 
darbības veicējs iepriekš izdarījis līdzīgu 
pārkāpumu, un tajās var ietvert 
kriminālsodu par smagiem pārkāpumiem.

Otrajā daļā minētajās sankcijās ņem vērā
konkrētā pārkāpuma smagumu un 
ilgumu kā arī uzņēmumu lielumu un it 
sevišķi mazo un vidējo uzņēmumu 
stāvokli. Turklāt, nosakot sankcijas ņem 
vērā to, vai attiecīgais saimnieciskās 
darbības veicējs iepriekš izdarījis līdzīgu 
pārkāpumu, un tajās var ietvert 
kriminālsodu par smagiem pārkāpumiem.
Sankcijās var ietvert kriminālsodu par 
smagiem pārkāpumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 64

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis informē Komisiju par 
sankcijām, kas noteiktas atbilstīgi šai 
regulai, un Komisija nekavējoties 
publisko šo informāciju elektroniskā 
veidā un attiecīgā gadījumā arī citos 
veidos. Ja publikācija radīs 
neproporcionālu kaitējumu iesaistītajām 
personām, publicējot informāciju par 
sankcijām, ievēro anonimitātes principu.
Komisija apkopo, atjaunina un publicē to 
saimnieciskās darbības veicēju sarakstu, 
kuri vairākkārt ir pārkāpuši šīs regulas 
noteikumus.

Or. en

Pamatojums

Informācijas par sankcijām publicēšana vēl vairāk pastiprinās soda iedarbību. Turklāt tiks 
sastādīts publisks to saimnieciskās darbības veicēju „melnais saraksts”, kas vairākkārt ir 
pārkāpuši šīs regulas noteikumus.
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Grozījums Nr. 65

Regulas priekšlikums
33. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ne vēlāk kā [piecus] gadus pēc 
piemērošanas datuma Komisija izvērtē šīs 
regulas piemērošanu un iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei izvērtējuma 
ziņojumu. Minētajā ziņojumā novērtē, vai 
šī regula ir sasniegusi savus mērķus, it 
sevišķi, vai tā ir nodrošinājusi ražojumu 
drošuma noteikumu un Savienības 
saskaņošanas tiesību aktu rezultatīvāku un 
efektīvāku izpildi, pilnveidojusi sadarbību 
starp tirgus uzraudzības iestādēm, 
pastiprinājusi Savienībā ievesto ražojumu 
kontroli un uzlabojusi personu veselības un 
drošības aizsardzību kopumā, veselības 
aizsardzību un drošību darba vietā, 
patērētāju tiesību aizsardzību, vidi, 
sabiedrisko drošību un citu sabiedrības 
interešu aizsardzību, ņemot vērā regulas 
ietekmi uz uzņēmumiem un it sevišķi uz 
maziem un vidējiem uzņēmumiem.

Ne vēlāk kā [piecus] gadus pēc 
piemērošanas datuma Komisija izvērtē šīs 
regulas piemērošanu un iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei izvērtējuma 
ziņojumu. Minētajā ziņojumā novērtē, vai 
šī regula ir sasniegusi savus mērķus, it 
sevišķi, vai tā ir nodrošinājusi ražojumu 
drošuma noteikumu un Savienības 
saskaņošanas tiesību aktu rezultatīvāku un 
efektīvāku izpildi, pilnveidojusi sadarbību 
starp tirgus uzraudzības iestādēm, 
pastiprinājusi Savienībā ievesto ražojumu 
kontroli un uzlabojusi personu veselības un 
drošības aizsardzību kopumā, veselības 
aizsardzību un drošību darba vietā, 
patērētāju tiesību aizsardzību, 
energoefektivitāti, vidi, sabiedrisko 
drošību un citu sabiedrības interešu 
aizsardzību, ņemot vērā regulas ietekmi uz 
uzņēmumiem un it sevišķi uz maziem un 
vidējiem uzņēmumiem. Turklāt šajā 
ziņojumā tiek aplūkoti jauni un inovatīvi 
uz tirgus pieredzi balstīti risinājumi, kas 
varētu iedarbīgi papildināt tirgus 
uzraudzības iestāžu veiktās tirgus 
uzraudzības darbības, un tajos cita starpā 
ietilpst izpēte par to, kādu ieguldījumu 
varētu dot obligātas trešo pušu revīzijas 
sistēmas.

Or. en
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PASKAIDROJUMS

Ievads

Brīva preču aprite ir viens no četriem ES vienotā tirgus pīlāriem. Šīs pīlārs un vienotā tirgus 
pienācīga darbība ir atkarīga vienīgi no patērētāju uzticības: Eiropas patērētājiem jābūt 
pārliecinātiem, ka — neatkarīgi no tā, kur ražojums ir izgatavots un kurā dalībvalstī to var 
nopirkt — ražojumi, ko viņi izmanto, ir gan droši, gan atbilstīgi. Iedarbīgai un augstas 
kvalitātes tirgus uzraudzībai būtu jākalpo par galveno garantu šajā sakarībā. Tai būtu 
jānodrošina, ka ražojumi neapdraud ne patērētāju, ne personu darba vietās veselību vai 
drošību, kā arī jāgarantē, ka ražojumi atbilst attiecīgajiem Savienības tiesību aktiem, 
piemēram, noteikumiem par energoefektivitāti, trokšņa līmeņiem vai emisijas limitiem. 

Tomēr kļūst arvien skaidrāks, ka dalībvalstu īstenotā tirgus uzraudzība netiek galā ar 
problēmām, ko rada pieaugošais importa apjoms ES un arvien lielākais vienotajā tirgū 
apgrozībā laisto ražojumu skaits. Kā liecina Komisijas dati, iestādes ir pārbaudījušas tikai 
apmēram 0,3 % no visām precēm, kas importētas vai laistas apgrozībā ES tirgū. Tajā pašā 
laikā tirgus uzraudzības iestādēm būs jārisina arvien jaunas problēmas, piemēram, attiecībā uz 
arvien pieaugošo elektronisko komerciju. 

Situāciju vēl pasliktina sarežģītā juridiskā struktūra, uz ko jau norādīja Eiropas Parlaments 
2011. gada 8. marta rezolūcijā par Produktu vispārējas drošības un tirgus uzraudzības 
direktīvas1 pārskatīšanu. Rezolūcijā teikts, ka „pašreizējais tirgus uzraudzības tiesiskais 
regulējums nenodrošina pietiekamu saskaņotību un tādēļ tas būtu jāpārskata un arī turpmāk 
jāsaskaņo”; Pagaidām ES produktu drošības prasībās attiecībā uz saskaņotiem ražojumiem no 
vienas puses un nesaskaņotiem ražojumiem no otras puses nav pietiekamas konsekvences, 
tāpat kā tās trūkst prasībās attiecībā uz patērētājiem domātiem ražojumiem un profesionālai 
lietošanai paredzētiem ražojumiem. Vēl viens nenoteiktības iemesls ir konkrētu kritēriju 
trūkums attiecībā uz nesaskaņotiem patērētāju ražojumiem un sarežģītība, ko rada dažādie ES 
produktu drošības noteikumu līmeņi.

Ņemot to vērā, Eiropas Parlaments iepriekšminētajā rezolūcijā ierosināja, ka Komisijai 
vajadzētu izveidot vienotu Eiropas tirgus uzraudzības sistēmu, kura būtu atbildīga par iekšējā 
tirgū apgrozībā laistajiem ražojumiem, tostarp arī par ES ievestajiem ražojumiem. Šis 
priekšlikums ir sagatavots, pamatojoties uz minēto pieprasījumu. Šis priekšlikums ir daļa no 
produktu drošības paketes, kurā papildus tirgus uzraudzībai ir iekļauts arī priekšlikums 
produktu vispārējas drošības regulai, kā arī paziņojums, kurā dots tirgus uzraudzības 
daudzgadu plāns.

Turklāt referente ļoti atbalsta šo Komisijas priekšlikumu un tajā izvirzītos mērķus. Tomēr ir 
vēl vairāki jautājumi, attiecībā uz kuriem referente gribētu vēl vairāk pastiprināt priekšlikumā 
pausto nostāju, kā arī uzsvērt dažus no tā būtiskākajiem elementiem.

Drošuma un līdzvērtīgu konkurences apstākļu garantēšana tirgus dalībniekiem

                                               
1 2010/2085(INI).
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Referente atzinīgi vērtē to, ka tirgus uzraudzībai, kā tas paredzēts šajā regulā, būtu 
jānodrošina veselības un drošības aizsardzība, kā arī, daudz plašākā skatījumā, to Savienības 
tiesību aktu izpilde, kuru mērķis ir citu sabiedrības interešu, piemēram, vides un 
energoefektivitātes, aizsargāšana. Godīgi tirgus dalībnieki velta daudz pūļu un tērē 
ievērojamus līdzekļus, lai nodrošinātu, ka savā darbībā viņi ievēro dažādās Savienības 
prasības drošības, vides un citās jomās; tirgus uzraudzības uzdevums ir nodrošināt, ka 
dalībnieki, kas neievēro noteikumus, negūst priekšrocības tirgū salīdzinājumā ar tiem 
dalībniekiem, kas šīs prasības ievēro. Tirgus uzraudzības iestāžu pienākums ir nodrošināt, ka 
tiek apzināti nedroši vai citādi kaitīgi, kā arī neatbilstīgi ražojumi, un tie tiek neielaisti tirgū 
vai arī izņemti no tā. Tas ir gan patērētāju, gan uzticamu ražotāju, importētāju un izplatītāju 
interesēs. 

Referente savos daudzajos grozījumos vēlas precizēt, ka tirgus uzraudzība aptver visus šajā 
regulā aprakstītos dažādos aspektus.

Tā kā viens no lielākajiem izaicinājumiem ir ierobežotie resursi, ko dalībvalstis var atvēlēt 
tirgus uzraudzībai, jo īpaši ņemot vērā arvien pieaugošos tirdzniecības apjomus, referente 
iesaka, ka Komisijai vajadzētu, meklējot ilgtermiņa risinājumus, izpētīti jaunus uz tirgus 
principiem balstītus risinājumus, kas papildinātu tirgus uzraudzības darbības, ko patlaban veic 
tikai dalībvalstis. Referente uzsver, ka viens no risinājumiem varētu būt trešo pušu veikta 
uzņēmēju kvalitātes kontroles sistēmu un galaproduktu revīzija. Komisijai šīs apspriedes būtu 
jāiekļauj novērtējuma ziņojumā, kas tai ir jāsagatavo atbilstīgi šīs regulas 33. pantam.

Ciešāka, stingrāka un labāk funkcionējoša dalībvalstu tirgus uzraudzības iestāžu 
sadarbība

Patlaban vienas no problēmām cēlonis ir dažādu dalībvalstu produktu drošuma uzraudzības 
iestāžu darbības nepietiekama saskaņošana, sadarbība un informācijas apmaiņa.  Komisija 
savā priekšlikumā to cenšas risināt, izstrādājot noteikumus ar mērķi palielināt informācijas 
apmaiņu un darba dalīšanu, kā arī veicinot dažādu dalībvalstu iestāžu un trešo valstu 
kompetento iestāžu savstarpējo palīdzību. 

Informācijas apmaiņa pamatojas galvenokārt uz diviem pīlāriem: uz jau izveidoto ātrās 
brīdināšanas sistēmu attiecībā uz ražojumiem, kas rada risku (RAPEX) un Tirgus uzraudzības 
informācijas un saziņas sistēmu (ICSMS), kas paredzēta apmaiņai ar mazāk specifisku 
informāciju. Informācijas apmaiņa ar ICSMS palīdzību ļauj tirgus uzraudzības iestādēm 
mācīties no citu pieredzes un darba un ļauj ietaupīt nepietiekamos līdzekļus, jo tām nav 
atkārtoti jāveic testi un novērtējumi, kas jau ir veikti kādā citā dalībvalstī. Referente uzskata, 
ka šie priekšlikumi ir pilnībā jāatbalsta, un ierosina tikai precizēt dažu attiecīgo pantu 
redakciju.

Viens no būtiskākajiem noteikumiem labākai sadarbībai un informācijas apmaiņai ir Eiropas 
Tirgus uzraudzības foruma izveide. Forumam vajadzētu kalpot par platformu ne tikai 
dalībvalstu iestāžu savstarpējai sadarbībai, bet arī iestāžu sadarbībai ar saimnieciskās darbības 
veicējiem un citām ieinteresētajām personām, piemēram, patērētāju grupām. Referente vēlas 
uzsvērt, cik liela nozīme ir ilgstošai un strukturētai sadarbībai šā vēl dibināmā Foruma 
aizgādībā, un gribētu vēl vairāk stiprināt tā turpmāko nozīmi, ierosinot, ka vajadzētu uzskatīt, 
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ka Forumam ir piešķirtas — nākamreiz pārskatot šo regulu — pilnvaras sniegt saistošus 
ieteikumus gadījumos, kad Forums vienojas, ka šādi ieteikumi ir nepieciešami, lai 
dalībvalstīs, bet jo īpaši pie ES ārējām robežām, uzlabot un stiprināt tirgus uzraudzības praksi.

Turklāt Forumā būtu jāpalielina dažādo ieinteresēto personu nozīme un jānodrošina viņu 
regulāra līdzdalība. Dažādās ieinteresētās personas var dot vērtīgu izpratni, jo to rīcībā ir plaša 
tirgus informācija, un palīdzēt noteikt konkrētas problemātiskās jomas un iespējamos 
risinājumus.

Soda sankcijas

Parlaments 2011. gada rezolūcijā arī uzsvēra to, cik svarīgi ir ieviest soda sankcijas, tostarp 
bargas sodanaudas saimnieciskās darbības veicējiem, kuri vienotajā tirgū apzināti ievieš 
bīstamus vai neatbilstošus izstrādājumus. 

Saimnieciskās darbības veicējiem ir jānodrošina līdzvērtīgi konkurences apstākļi; 
uzņēmumiem, kuri savā darbībā ievēro noteikumus, nevajadzētu ciest zaudējumus tikai tādēļ, 
ka sistēma nespēj sodīt uzņēmumus, kas apzināti ignorē šos noteikumus. Turklāt sistēma 
vienmēr ir tik spēcīga, cik spēcīgs ir tās vājākais posms, un regulējums tikai iegūtu, ja šajā 
jomā tiktu panākta lielāka saskaņošana. 

Tādējādi, lai pārliecinātos, ka tiesību akti patiešām ir iedarbīgs soda līdzeklis visā ES, 
referente ierosina ES ieviest saskaņotus administratīvos sodus. Lai palielinātu šajos tiesību 
aktos paredzēto sodu iedarbīgumu, arī sabiedrība būtu jāinformē par sodiem, kas uzlikti 
saskaņā ar minētās regulas noteikumiem. Vēl papildus referente ierosina izveidot publisku to 
saimnieciskās darbības veicēju sarakstu, kuri vairākkārt ir pārkāpuši šīs regulas noteikumus.
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PIELIKUMS – IEINTERESĒTO PERSONU SARAKSTS

Atruna

Šis ieinteresēto personu saraksts ir sastādīts, pamatojoties uz sanāksmēm, sarakti un nostājas 
dokumentiem no tā laika, kad tika iecelta attiecīgā referente, līdz šā ziņojuma projekta 
sagatavošanas beigu termiņam 2013. gada jūnijā.

Jānorāda, ka šis saraksts nav pilnīgs, jo ir grūti uzskaitīt visu netiešo ieguldījumu un interešu 
aizstāvību, kas palīdzēja veidot šo ziņojumu. Vēl jānorāda, ka šis ziņojuma projekts ir vēl 
tikai sākuma stadija darbam, kas tiks veikts Parlamentā, jo diskusijas un likumdošanas 
darbība turpināsies līdz pat šā tiesību akta pieņemšanai galīgajā variantā. Arī ieinteresētās 
personas dod savu ieguldījumu visā šā procesa gaitā; tādēļ minēto sarakstu nevar uzskatīt par 
pilnīgu.

Tomēr, sniedzot šo lobistu uzskaitījumu, referente cenšas atklāti parādīt, no kurienes ir nākusi 
iedvesma šā ziņojuma projekta sagatavošanai.

Ieinteresēto personu saraksts

 ANEC
 BEUC
 BUSINESSEUROPE 
 Caterpillar
 Eiropas būviekārtu komiteja (CECE) 
 Eiropas Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija (CECIMO )
 Somijas Rūpniecības nozaru konfederācija 
 Cosmetics Europe
 Veselības un patērētāju aizsardzības ģenerāldirektorāts
 Uzņēmējdarbības un rūpniecības ģenerāldirektorāts
 DigitalEurope
 Eiropas Enerģētikas un vides partnerība (EPEE) 
 Eurocommerce
 Eiropas Šķiltavu ražotāju federācija
 Eiropas Riepu un gumijas ražotāju asociācija
 Somijas Nodarbinātības un ekonomikas ministrija 
 nākamā Eiropas Savienības Padomes prezidentvalsts Lietuva (2013. gada rudens)
 esošā Eiropas Savienības Padomes prezidentvalsts Īrija (2013. gada pavasaris)
 LEGO, Nordic toys un Eiropas rotaļlietu rūpniecība (TIE) 
 Orgalime
 Vācijas inženieru federācija (VDM)

 Turklāt IMCO komiteja 2013. gada 29. maijā organizēja uzklausīšanu par tirgus 
uzraudzību un produktu drošuma paketi. Runātāju sarakstu un papildu informāciju skatīt 
komitejas tīmekļa vietnē


